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  اإلهداء

أهدي هذا الجهد المتواضع إلى من لهم الفضل علي بعد اهللا عز وجل، إلى الذين ربياني صغيًرا، 

في اخراج هذه الرسالة، بهذه الصورة، من مشـرف وغيـره، وإلـى التـي      اسهموإلى كل من 

  .ه الحياة، وإلى كل باحث عن الحق والصوابساندتني في معترك هذ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



د 

  شكر وتقدير

أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى كل من علمني حرفًا، من األساتذة الكرام، وأصـحاب  

الفضيلة الذين لم يألوا جهًدا، ولم يتركوا موضوًعا إال كان لهم قدم السبق فيه، أشـكرهم جميًعـا   

الذكر الدكتور الفاضل جمال زيد الكيالني، الذي كان له الفضل علـّي  قديمهم وحديثهم، وأخص ب

وأشـكر المشـرفين   وتشجيعي بإتمام دراسة الماجستير، وكذلك بإشرافه على هـذه الرسـالة،   

الفاضلين، الذين قدما النصح، المشرف الخارجي الدكتور محمد مطلق عساف رئيس قسم الفقـه  

استاذ الفقه والتشريع /لداخلي الدكتور عبد اهللا أبو وهدان جامعة القدس ، والمشرف ا –والتشريع 

، فالمسلم للمسلم كالبنيان، وأشكر زوجتي التي أتاحت لي جو الراحـة  في جامعة النجاح الوطنية 

والهدوء، وأشكر كل من ساهم بالنصح األمين، وقّدم معروفًا في كل المجاالت في هذا البحـث،  

  .ما فيه خدمة هذا الدين العظيموأسأل اهللا أن يوفقنا جميًعا ل
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 إقرار

  :أنا الموقع أدناه مقّدم الرسالة التي تحمل العنوان

  "ضوابط  البدعة وقواعدها األصولية والفقهية"

أقّر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمـت اإلشـارة    

لة ككل، أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل أية درجة علمية أو إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسا

  .بحث علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى
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  "ضوابط البدعة وقواعدها األصولية والفقهية"

  إعداد

  نزيه محمود عفون محمود

  إشراف الدكتور

  جمال زيد الكيالني

  الملخص
  .الرسالة تشتمل على مقدمة وثالثة فصول وخاتمة  هذه

فرضيات ففي المقدمة بينت أهمية الدراسة، وأسباب اختيار الموضوع، ومشكلة البحث وال

وحدود الدراسة والمشاكل التي واجهتني في كتابة هذا البحث، وأما الفصول الثالثة ، الفصل 

  .األول  تحدثت فيه عن مفهوم البدعة وحدودها ومجاالتها 

وان البدعة تكون في الدين ال في أمور الدنيا ، ومجالها في العبادات دون المعامالت التي 

  .األصل فيها اإلباحة ال الحظر 

  .وذكر األدلة على تحريم البدعة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة 

  .ووضحت الفرق بين البدعة والسنة الحسنة وذكرت فيه بعض أسباب انتشار البدع 

التي من خاللها يحكم على فعل المكلف بالبدعة أو  وفي الفصل الثاني وضعت بعض الضوابط 

فكانت الضوابط خمسة مدعمه باألدلة : ط ما استطعت عدمها وفرقت بين القاعدة والضاب

الشرعية من القرآن والسنة وأنزلت هذه الضوابط على الواقع باألمثلة و التطبيقات على كل 

  .ضابط

وفي الفصل الثالث بينت بعض القواعد األصولية والفقهية، التي من خاللها نحكم على 

عمه باألدلة، من القرآن الكريم والسنة النبوية كون الفعل بدعة ام ال وذكرت فيه عشر قواعد مد

ومن ثم تطبيقات على كل قاعدة من واقعنا المعاصر، وفرقت بين البدعة والمعصية حيث ان كل 

  .بدعة معصية وليست كل معصية بدعة 

  وختمت البحث بخاتمة فيها أهم النتائج والتوصيات 
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  المقدمة

  .وبعد. ، وعلى آله ومن اتبع هداهالحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا

فإن أصدق الحديث كالم اهللا، وخير الهدي، هدي محمد صلى اهللا عليه وسلم، وشر األمور 

  .محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة في النار

فموضوع البدعة من المواضيع المهمة، إلفهام األمة، فإن من أوامر الشـرع مـا هـو       

ومنها ما هو استنباطي، ويعرف ذلك من خالل معرفة األدلة ومدلوالتها، ومناط الحكـم   توقيفي،

التكليفي، ومعرفة روح ومقاصد الشريعة الغراء، ولكثرة الخلط أحياناً من البعض، بين البدعـة  

وعدمها، والتفريط من البعض، أحببنا من خالل هذا الجهد المتواضع، أن نضع بين يدي الباحث 

  .عن الحق 

كيف يميز ما بين السنة الحسنة، والبدعة الضاللة، وذلك من خالل ضبط ذلك بالضوابط، 

واستخراج بعض القواعد، التي فيها الفوائد، في زمن اختلط فيه الحابل بالنابل، وأصبح االفتـاء  

سهالً على بعض األلسن، وخرجت بعض الجماعات التى  تصف كثيًرا مـن أفعـال المكلفـين    

وفي المقابل أناس وجماعـات  . أدنى تأمل في نصوص وروح التشريع اإلسالمي بالبدعة، دون

غالت في البدعة، حتى أصبح المسلم في حيرة من أمر دينه، فرأيت أنه ال بد من ضبط البدعـة  

  .بضوابط وقواعد، تعين المسلم والباحث على التمييز بين ما هو بدعة وما ليس ببدعة

  : أهمية الدراسة

إلى محاولة صياغة المعالم الرئيسة لضوابط البدعة، من خالل تتبع األدلة تهدف الدراسة 

المتفرقة التي اعتمد عليها األصوليون والفقهاء، والمتعلقة بموضوع الدراسة، وذلـك لكثـرة   
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وصف العديد من أفعال وأقوال الناس خاصة في هذا الزمان بالبدعة، وهي ليسـت كـذلك   

ضال، وإنما سلكوا ذلك تقليًدا الفتاءات بعـض العلمـاء   واعتبارها ضاللة، وصاحبها فاسق 

التي بنوها على حاالت وأحوال خاصة، تتعلق بعرفهم وظرفهم، دون النظر إلى روح الدليل 

وتأويل األدلة لمعـاني ال تحتملهـا   . ومنطق التشريع، ومراعاة اختالف األحوال واألعراف

يل والتأويل الذي يعضده الدليل، وهذا يعين فجاءت هذه الدراسة لتبيان ماهية البدعة بين الدل

العامة والخاصة في كيفية اعتبار البدعة والتعامل معها وفقًا لهذه الضوابط المرجو بلورتهـا  

  .وصياغتها

 :الدراسةسباب اختيار ا

ـ , اولها للموضوع بشكل عامرغم تن, الدراسات السابقة. 1 ا لـم تضـع قواعـد    اال أنه

  .، على غرار القواعد الفقهيةوضوابط للبدعة بشكل منتظم

  .وما ليس ببدعة، في بعض الكتب, كثرة الخلط بين ما هو بدعة -2

بوصف كثير مـن أفعـال المكلفـين    , بعض الفتن التى أطلت على بعض المساجد -3

  .بالبدعة، وفي المقابل دفاع بعض المبتدعة عن بدعهم

  .وما ليس ببدعة ما هو بدعة عد تسهل على الباحث، التمييز بينوضع قوا -4

  :مشكلة الدراسة 

تعالج الوضع القائم، وبعض الفتن التى تعصف فـي بعـض المسـاجد، حـول      .1

هل يعبد اهللا كما أمر أم (موضوع البدعة حتى أصبح المسلم في حيرة من أمره 

  ).يعبد اهللا على خطأ

 . ث في الدين ما ليس منه، حتى ال ُيحِدتبصرة المؤمن في عبادته هللا عز وجل .2
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يجة التوسع في الحكم على األشياء بالبدعة ، تحاول الدراسة وضع ضـوابط  نت .3

  . وقواعد، تضبط البدعة حتى يكون المسلم على بصيرة من أمر دينه

  :الفرضيات

  ).   كالعبادات(البدعة مشروطة ومضبوطة في نطاق معين في الشريعة، .1

 . باحةاإل )التوسع(مجالها في المعامالت ضيق؛ ألن األصل فيها الطلق  .2

ال  ،)عمى لمن سـبق منها الجهل والتقليد األ(ة لها أسباب تدفعها وتقف وراءها،البدع .3

 . يعرفها إال أهل العلم المتخصصون

ما خالفت نصاً صريحاً صحيحاً ال يقبـل التأويـل، وخالفـت مقاصـد      هي البدعة .4

 .التشريع

 .                          السنة الحسنة تختلف عن البدعة .5

  :الدراسةأهداف 

  :تظهر أهمية الدراسة من خالل ما يأتي

بيان سماحة التشريع من خالل التبشير ال التنفير، دون تمييع أو تضييع، بربطها  .1

  .بضابط منيع

بيان دائرة التوقف في الشرع، للزومها، ودائرة العفو المتسامح فيها، لمـا لهـذا    .2

يرة، وال يقع العبد فـي  البيان من أهمية بمكان، حتى ُيعبد اهللا عز وجل على بص

 .الضاللة وبالتالي في النار والعياذ باهللا

محاولة صياغة قواعد أصولية كلية للبدعة، تصلح أساًسا للحكم علـى المسـائل    .3

 . المستجدة
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  :الدراسات السابقة

منذ التحاقي ببرنامج الدراسات العليا وفكرة هذه األطروحة تراودني من حين إلى آخـر  

اودة، كلما سمعت أو قرأت عن البدعـة والمبتدعـة والواصـفين غيـرهم     وما زالت تزداد مر

ففتشت في كتب األصوليين والفقهاء عن البدعة، فوجدت كتًبا زاخـرة تحـدثت عـن    . باالبتداع

البدعة والمبتدعين، لكنها توافق وتالئم عصر وظرف من كتبوها، على أنها لم تـأِت بضـوابط   

تجدة، بل هي توصيف لواقعهم المعيوش، ومحاربة للبدعـة  أصولية كلية تحكم على المسائل المس

لكني أكاد أجزم أن الضوابط المزمع صياغتها، كانت حاضرة في أذهان . والمبتدعين في زمانهم

فقهائنا السابقين، ويمكن االستدالل لذلك بقليل تأمل في كتاباتهم، وتحليالتهم للمسـائل األصـولية   

ضوابط قد وضعت ضمن نظرة كلية تحكم على أفعال وأقـوال  ذات العالقة، لكني لم أجد تلك ال

المكلفين بالبدعة أو عدمها، على أني وجدتهم يأتون على بعض تلك الضوابط من خالل عرضهم 

ولكن هـو إرث  للمسائل المبتدعة، لكنها تتصف بالعموم أحيانًا، وأحيانًا أخرى كانت مشتتة، لكن 

  .م، وأصحابه مجتهدون بارك اهللا فيهجزيل 

 : ولعل أهمها ما يأتي

ابن تيمية، أحمد عبد الحليم، مجموع الفتاوى، واقتضاء الصراط، كثير مـن   .1

 .الفتاوى المتعلقة بالبدعة، النتشارها في زمانه

  ابن القيم، محمد بن أبي بكر، إعالم الموقعين،  .2

تحدث فيه بإسهاب عـن حقيقـة    ابراهيم بن موسى ، االعتصام ، ،الشاطبي .3

  .واعها، دون وضع ضوابط أصولية كليةالبدعة، وأن

الغامدي، سعيد بن ناصر، حقيقة البدعة وأحكامها، أيًضا تحدث عن معنـى   .4

 .البدعة وأقسامها، وحكم المبتدعة
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الجيزاني، محمد بن حسين، قواعد معرفة البدع، وضع فيه بعض القواعد  .5

 .التي تحدد االبتداع أو االتباع

داع، بين فيه بعض القضايا المعاصرة التى عفانة، حسام الدين، اتباع ال ابت .6

 .تدخل في نطاق البدعة

. باإلضافة الى مراجع أخرى في الفقه واألصول، ومجالت وصحف وفتاوى من هنا وهناك

والذي تضيفه هذه الدراسة بلورة ضوابط أصولية كلية للبدعة، ولملمة شعث الموضوع ووضعها 

  .اهللا التكالنوعلى . في بوتقة واحدة في ثوب أصولي جديد

  : حدود الدراسة

إن موضوع البدعة موضوع واسع، فقد تحدثتُ في هذه الرسالة عن قواعد وضوابط البدعة 

باالعتماد على األدلة من القرآن الكريم والُسنة النبوية الصحيحة، وأقوال األصـوليين والفقهـاء   

التي تناولـت هـذا الموضـوع     مستنًدا إلى كتب الفقه واألصول المعتمدة القديمة منها والحديثة،

  .وحاولتُ أن أنزلها على الواقع المعيوش

  :الصعوبات التي واجهت الباحث

من أهم الصعوبات التي واجهتني في هذا البحث جمع المادة العلمية من بطون الكتب القديمة 

ووقتًا والحديثة، وتحليلها الستخراج القواعد والضوابط التي تضبط البدعة، فأخذ ذلك مني جهًدا 

فحاولتُ  حيث سافرتُ إلى السعودية وفتشتُ في مكتباتها، ألجد ما يشفي غليلي، فلم أجد إال القليل

فيـه   يجعـل من خالل قراءتي لكتب كاملة أن أقّدم هذا الجهد المتواضع، سائالً اهللا عز وجل أن 

  .الفائدة لكل باحث وطالب علم

  :منهج الدراسة

ا تحليالً للمسائل التي بحثها األولون المتقـدمون والمتـأخرون   اتبعت الدراسة منهًجا استقرائًي

  .كلية بناء على ذلك وقواعد التي تتعلق بموضوع الدراسة، وصياغة ضوابط
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ودعمت ذلك بأمثلة من الواقع المعاش مع بيان الخطأ والصواب فيها، واتبعت أسلوب الـرد  

سة مقارنة مع ترجيح ما أعتقد أنـه  العلمي على بعض من خلط بين البدعة والسنة الحسنة، كدرا

  .الصواب

وقد جعلت الدراسة في فصول في كل مباحثه مع األمثلة والتطبيقات العمليـة مـن واقعنـا    

المعاصر، فبدأتُ  بتعريف البدعة وحقيقتها وبيان الدليل عليها من الكتاب والسنة، وبيان وجهـة  

  .فرق بينها وبين السنة الحسنةالسابقين والالحقين، وسبب إنتشارها، وتقسيماتها، وال

  .بدعة وقواعدها األصولية والفقهيةومن ثم ضوابط اعتبار ال

  .الرسالة بخاتمة جعلت فيها أهم النتائج والتوصيات ختمتثم  
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  الفصل األول

  مفهوم البدعة

الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا الذي لم يرتحل إال وقد بلّـغ الـدين بتمامـه    

الشريعة الغراء التي بلّغها النبـي   كماله، ولم يترك مجاالً للمبتدعة أن تحدث فيه شيًئا، فأحكامو

tΠöθu‹ø9$# àM: "صلى اهللا عليه وسلم وأّداها، قد اكتملت أصولها، وقواعدها، قال تعـالى  ù= yϑ ø. r& öΝ ä3 s9 

öΝ ä3 oΨƒÏŠ àMôϑ oÿøC r&uρ öΝ ä3 ø‹n= tæ ©ÉL yϑ ÷èÏΡ àMŠ ÅÊu‘ uρ ãΝ ä3 s9 zΝ≈n= ó™M} $# $ YΨƒÏŠ"1.    

وقد جاء التشريع بقواعد عامة وأصول كلية تضبط أحكام الفرعيات وتستوعب ما قد يقع 

$: "من أحداث ومسائل مستجدة، والدليل على ذلك قوله تعـالى  uΖ ø9̈“ tΡ uρ šø‹n=tã |=≈tGÅ3ø9$# $ YΖ≈u‹ö; Ï? 

Èe≅ä3 Ïj9 &™ó©x« “ Y‰èδuρ Zπ yϑ ômu‘ uρ 3“ u ô³ ç0uρ t⎦⎫Ïϑ Î=ó¡ ßϑ ù= Ï9 ∩∇®∪"2.  

وبعد كمال الدين وإتمام النعمة، وتفصيل كل شيء، وتحديد النبي صلى اهللا عليه وسـلم  

لمصادر التشريع ال أحد يملك حق الزيادة أو النقصان في دين اهللا القويم، ومن يحاول ذلك فهـو  

 :مبتدع مفترٍ مقدم بين يدي اهللا ورسوله، وهو مذموم كذاب ظالم، كما يقول اهللا تبـارك وتعـالى  

"ô⎯tΒ uρ ÞΟ n= øß r& Ç⎯£ϑ ÏΒ 3“ utIøù$# ’n?tã «!$# z> É‹ s3 ø9$#"3.  

وتّممه وحـّدد  فاإلحداث في تشريع اإلسالم بعدما بلّغه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 

⎯ô: "لقوله تعـالى . مصادره يعّد افتراء على اهللا وعلى رسوله tΒuρ ÞΟ n=øß r& Ç⎯£ϑ ÏΒ 3“ u tIøù$# ’n?tã «!$# 

$¹/É‹ x. ÷ρ r& z> ¤‹ x. ÿ⎯Ïμ ÏG≈tƒ$t↔ Î/ 3 … çμ ¯Ρ Î) Ÿω ßx Î= ø ãƒ tβθßϑ Î=≈©à9$#"4 .    ويعّد كذلك معول هـدم فـي صـرح

  .التشريع اإلسالمي، وباب من أبواب الفرقة والتمزق

                                                 
  .3: سورة المائدة، اآلية  1
  .89ة النحل، اآلية سور 2
  .7: سورة الصف، اآلية 3
  .21: سورة األنعام، اآلية 4



 8

 عليـه  يكـن  لم اشيًئ اليوم األمة هذه في أحدث من: "وقد جاء عن اإلمام مالك رحمه اهللا

  .1"الرسالة خان وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول أن زعم فقد ،سلفها

من اإلحداث في الدين واعتبره مردوًدا، حيث قال  ،وقد حذر النبي صلى اهللا عليه وسلم

لكن رغم تحذيره صـلى  . 2"َمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد: "عليه الصالة والسالم

بهـا أصـحاب   أربا الدين، وحدثت بدع كثيرة وما زال اهللا عليه وسلم إال أنه حصل اإلحداث في

فهـؤالء خـالفوا تعـاليم الشـريعة     . وتعصب واضطهاد، وذريعتهم أنهم أصحاب اجتهاد هوًى

السمحاء، فضلوا وأضلوا كثيًرا من الناس، فقد كان من الضروري أن نتحدث عن هذا الموضوع 

بأسلوب علمي منهجي بمختلف جوانبه، لنضع بين يدي الباحث عن الحق مفهوًما واضًحا جلًيـا  

أن شـاء   من خالل ستة مباحث ،عن مفهوم البدعة ،لبدعة، وسوف أتحدث في هذا الفصلحول ا

  . اهللا

  :الفصل األول مفهوم البدعة وفيه ستة مباحث 

  :تعريف البدعة لغةً واصطالًحا، وفيه مطلبان: المبحث األول

   .البدعة في اللغة :المطلب األول

  .تعريف البدعة اصطالًحا: المطلب الثاني

  :، وفيه مطلباناألدلة على البدعة: الثانيالمبحث 

  .األدلة من القرآن الكريم: المطلب األول

                                                 
. 6/225هــ،  1404، القـاهرة  ،دار الحـديث  ،1، طإلحكام في أصـول األحكـام  ا، علي بن أحمد األندلسي ،بن حزما 1

  .1/33ه 1418.دار الكتاب العربي  2ط: ،تحقيق عبد الرزاق المهدي  العتصامالشاطبي ، ابراهيم بن موسى ،ا.
، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، حديث صحيح البخاريالبخاري، محمد بن إسماعيل،  2

بن الحجـاج  مسلم، ا. م1987 ،بيروت -دار ابن كثير، اليمامة ، 3، طمصطفى ديب البغا:  تحقيق، 2/958. 2550: رقم

اب األقضية، باب نقض األحكام الباطلة ورد محدثات األمور، حـديث  ، كتصحيح مسلم، أبو الحسين القشيري النيسابوري

  . بيروت ،دار إحياء التراث العربي، محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق ،3/1342، 1718: رقم
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  .األدلة من السنة النبوية الشريفة: المطلب الثاني

  :، وفيه مطلبانأقسام البدعة: الثالثالمبحث 

  .مذمومةو البدعة محمودة : المطلب األول

البدعة كلها مذمومة: مطلب الثانيال  

  :، وفيه مطلبانالبدعة وحدودها مجال: المبحث الرابع

  .ال االبتداع ،األصل في العبادات التوقف واالتباع: المطلب األول

  .األصل في المعامالت اإلباحة ال الحظر: المطلب الثاني

  :وفيه مطلبان .التفريق بين السنة والبدعة: الخامسالمبحث 

    .التفريق اللغوي: المطلب األول

  .االصطالحي التفريق: المطلب الثاني

  .االبتداعأسباب : السادسالمبحث 

  

  

  

  

  

  

  



 10

  المبحث األول

  تعريف البدعة لغةً واصطالًحا

  

  : البدعة في اللغة :المطلب األول 

 اِإلكمـال  بعـد  الدِّينِ من اْبتُِدَع وما الَحَدث والبِْدعةُ، َأّوالً يكون الذي الشيء هي: "البِْدُع

 َيْسـبِقْه  لم َأّول َأي اَألمر هذا في بِْدعٍ وفالن ،ِإياه ابتدَأه يكن لم بهش على اَأْمًر يْأتي الذي المبتَِدع

 من والَبديع ،ِمثال على ال اخْتََرْعته الشيء وَأبدْعتُ الُمْبِدُع والَبِديُع ،الَعجيب الُمْحَدثُ والَبِديُع، َأحد

 َيكُوُن البِْدُع"و. 1"شيء كل قبل اَألّول يعالبد وهو ،ِإيَّاها وِإْحداِثه اِألشياء ِإلْبداِعه ؛تعالى اهللا َأسماء

  .2"والشِّرِّ الخَْيرِ في

يتضح مما سبق أن البدعة في اللغة هي كل أمر جديد على غير مثال سابق، والمبتـدع  

هو أول شخص أحدث هذه البدعة، وإن كانت في الخير فهي محمودة، وإن كانت في الشر فهي 

لفظ البدعة في اللغة أعّم من لفـظ  و. "3"حدث في الدين وغيرهما است: "فالبدعة في اللغة. مذمومة

  .4"البدعة في الشريعة

  :تعريف البدعة اصطالًحا: المطلب الثاني

اختلف العلماء في ذلك، تبًعا لمسالك سلكوها، ومناهج انتهجوها، فمنهم أعطى التعريـف  

صل له في الشـريعة يـدل   والمراد بالبدعة ما أحدث مما ال أ: "الطابع اللغوي كابن رجب فقال

 .5"عليه، وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرًعا، وإن كـان بدعـةً لغـةً   

 ةعيالبدعة طريقة في الدين مخترعـة تضـاهي الشـر   ": فقال الشاطبيومنهم من قابلها بالسنة ك
                                                 

  .8/6، )بدع(، دار صادر، بيروت، مادة 1، طلسان العربابن منظور، محمد بن مكرم األفريقي،  1
، 1على شـيري، ط : ، دراسة وتحقيقتاج العروس من جواهر القاموسضى الحسيني، الزبيدي، محب الدين محمد مرت 2

  .1/5092 م،1994دار الفكر، بيروت، 
  .1/43، دار الدعوة: دار النشر ، مجمع اللغة العربية :تحقيق، المعجم الوسيط، وآخرون، إبراهيم ،مصطفى 3
عصام الـدين الصـبابطي،    : ، تحقيقمخالفة أصحاب الحجيم المستقيم ،اقتضاء الصراطابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم،  4

  .237م، ص2001، دار الحديث،1ط
  .1/266ـ، ه1408 ،بيروت ،دار المعرفة ،1، طامع العلوم والحكمج ،عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي ،بن رجبا 5
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د بالسلوك عليهـا  ُيقص -وقال في مكان آخر- ،ُيقصد بالسلوك عليها ما ُيقصد بالطريقة الشرعية

 ومن السلفية المعاصرين من حدد البدعة بـزمن مـن األزمـان    .1"المبالغة في التعّبد هللا تعالى

ويؤخذ علـى  . 2"ما لم يكن في القرون الثالثة، وال يوجد له أصل من األصول األربعة: "بقولهم

والتـابعين وتـابعي   هذا التعريف أنه حّدد معيار البدعة بالقرون الثالثة األولى، قرن الصـحابة  

. التابعين، واألصل أن يكون معيار معرفة البدعة هو كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم

وتعريف ابن رجب رحمه اهللا من أقرب التعاريف لمفهوم البدعة، غير أنه أدخل المعنى اللغـوي  

إذ البدعـة  . غويـة في المعنى الشرعي، مما يصعب التفريق بين البدعة الشرعية من البدعـة الل 

  .ينبغي أن تنحصر في األمور الشرعية دون اللغوية

أما تعريف الشاطبي فهو تعريف جيد في وصف حال البدعـة، أن صـاحبها يماثـل الطريقـة     

  .الشرعية، لكنه لم يقف على حد البدعة، وشمول معناها، إذ ال بد أن الحد جامًعا مانًعا

  : التعريف المختار

  :البدعة جامًعا مانًعا، يمكن أن تُعّرف البدعة بأنهاولكي يكون التعريف ب

  ". كل إحداث ليس له أصل عام وال خاص في الشرع" 

  .3وهذا التعريف قال به العالمة ابن حجر رحمه اهللا تعالى

  :   تحليل التعريف

وهو االختراع، يخرج من التعريف المخالفة والمعصية، إذ المخالفة أعم، فكل  :فاإلحداث

  .الفة، وليس كل مخالفة بدعةبدعة مخ

                                                 
 .1/30، االعتصام ، إبراهيم بن موسى،لشاطبيا 1
  .26منشورات الدعوة السلفية، ص، علم أصول البدعالحلبي، علي حسن،  2
  .13/254هـ، 1379 بيروت، ،المعرفة دار، البخاري صحيح شرح الباري فتحابن حجر، أحمد بن علي،  3
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أي ال يستند إلى دليل معتبر شرًعا، كالكتاب والّسنّة النبويـة الصـحيحة    :ليس له أصل

  .والقياس  واإلجماع

إذ األدلة منها ما هو عام، فما اندرج . أي ال دليل عام، وال خاص عليه :عام وال خاص

كعات يجوز الزيادة عليه،  ومنها مـا  تحت هذا األصل ال يعد بدعة، كقيام الليل عام، وعدد الر

  .هو خاص، كصالة الظهر، وعدد ركعات الصالة خاص ال يجوز الزيادة وال النقصان

أي األمور الشرعية، يخرج من التعريف األمور الدنيوية؛ كركب السيارات  :في الشرع

والطائرات، فكل استحداث يخدم المصلحة البشرية دون أن يتضـارب مـع أصـول وقواعـد     

  .لتشريع، فال يدخل في مجال البدعة التي نحن بصدد الحديث عنهاا
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  المبحث الثاني

  األدلة على البدعة

  

  األدلة من القرآن الكريم: المطلب األول

=oΨù$ :قال تعالى) 1( yèy_uρ" ’Îû É>θè= è% š⎥⎪ Ï% ©! $# çνθãèt7 ¨? $# Zπ sùù&u‘ Zπ uΗ÷qu‘ uρ ºπ §‹ ÏΡ$ t6÷δu‘ uρ $ yδθããy‰tGö/$# $ tΒ 

$ yγ≈uΖö; tGx. óΟ Îγ øŠn= tæ ωÎ) u™!$ tóÏGö/$# Èβ≡uθôÊÍ‘ «!$# $ yϑ sù $ yδöθtãu‘ ¨,ym $ yγ ÏF tƒ$tãÍ‘ ( $oΨ÷ s?$ t↔ sù t⎦⎪ Ï% ©! $# (#θãΨtΒ#u™ 

öΝ åκ ÷]ÏΒ óΟ èδtô_ r& ( ×ÏWx. uρ öΝ åκ ÷]ÏiΒ tβθà) Å¡≈sù ∩⊄∠∪"1.  

 أنفسهم على المشاق حملو ،العبادة في غلوهم وهي ،أنفسهم قبل من بها جاؤوا أي" :وجه الداللة

واالنقطـاع عـن    ،الجبـال  فـي  والتعبـد  ،والنكاح والملبس والمشرب المطعم عن االمتناع في

 "ابتـدعوها " :تعـالى  قولـه  إلى يرجع "اهللا رضوان ابتغاء إال عليهم فرضناها ما: "وقوله.الناس

داع وإن كان المقصود منه فاالبت. 2اهللا رضوان ابتغاء ابتدعوها أنهم إال عليهم كتبناها ما وتقديره

  .ابتغاء وجه اهللا تعالى، فإنه مذموم مردود، النتفاء موافقته ألصول الشرع

≅ö: "وقولـــه تعـــالى) 2(  è% Ο çF ÷ƒu™u‘ r& !$ ¨Β tΑt“Ρ r& ª!$# Ν ä3 s9 ∅ ÏiΒ 5−ø— Íh‘ Ο çF ù=yèyfsù çμ ÷ΖÏiΒ $ YΒ# tym 

Wξ≈n=ymuρ ö≅ è% ª!!# u™ šχ ÏŒr& öΝ ä3 s9 ( ôΘr& ’n?tã «!$# šχρ çtI ø s? ∩∈®∪"3.  

مما أباحه اهللا تعالى  في المشركين الذين يحّرمون ما شاءوا الكريمة زلت هذه اآليةن :وجه الداللة

  .4من األطعمة والمعامالت، ويبيحون ما شاءوا مما حّرمه اهللا تعالى

                                                 
  . 27: سورة الحديد، اآلية  1
  .8/176هـ، 1404، المكتب اإلسالمي، بيروت، 3، طزاد المسير في علم التفسيرالجوزي، عبد الرحمن بن علي،  2
  .59: ، اآليةسورة يونس 3
 .4/41، زاد المسير في علم التفسيرالجوزي، عبد الرحمن بن علي،  4
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Ÿωuρ (#θä9θà) :"وقوله تعالى) 3( s? $ yϑ Ï9 ß# ÅÁ s? ãΝ à6çGoΨÅ¡ ø9r& z>É‹ s3 ø9$# #x‹≈yδ ×≅≈n=ym #x‹≈yδuρ ×Π#tym 

(#ρ çtIø tGÏj9 ’n?tã «!$# z> É‹ s3ø9$# 4 ¨β Î) t⎦⎪ Ï%©! $# tβρ ç tIø tƒ ’n?tã «!$# z>É‹ s3 ø9$# Ÿω tβθßs Î=ø ãƒ "∩⊇⊇∉∪1. 

على أن التحليل والتحريم لمجّرد الهوى والتّشّهي هو كذب على  الكريمة تدل اآلية :وجه الداللـة 

اهللا تعالى، وفي اآلية تحذير من ذلك، ووصف من يفعل  واالبتداع تشريع لم يشرعه. 2اهللا تعالى

  .ذلك باالفتراء على اهللا تعالى

ــه تعــالى) 4( tΠöθu‹ø9$# àM ®: وقول ù=yϑ ø.r& öΝ ä3 s9 öΝ ä3 oΨƒÏŠ àM ôϑ oÿøC r&uρ öΝ ä3 ø‹n= tæ ©ÉL yϑ ÷èÏΡ àMŠ ÅÊu‘ uρ ãΝ ä3 s9 

zΝ≈n=ó™ M} $# $YΨƒÏŠ 〈3  .  

دين قد أكملها اهللا تعالى، فبلغها رسوله األمين فعلم في اآلية تقرير على أن أصول ال :وجه الداللة

  .أن من أنقص منها أو زاد عليها، أو اتهم النبي صلى اهللا عليه وسلم بذلك، فهو كذاب مبتدع

  .األدلة من السنة النبوية الشريفة: المطلب الثاني

 .4"َمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد: "قوله صلى اهللا عليه وسلم -1

ُأحدث وليس له أصل في الشـرع، ويسـمى فـي     والمراد بها ما: "يقول ابن حجر :الداللة وجه

، وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة، فالبدعة في عرف الشرع )بدعة(عرف الشرع 

   .5"مذمومة بخالف اللغة

                                                 
   .116: سورة النحل، اآلية 1
  .4/502، زاد المسيرالجوزي، عبد الرحمن بن علي،  2
  .3: سورة المائدة، اآلية 3
ر فالصلح مردود، حديث ، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جوصحيح البخاريالبخاري، محمد بن إسماعيل،  4

  .2/958. 2550: رقم

 .13/253، فتح الباريابن حجر، أحمد بن علي، 5 
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صـرها  يتبّين من هذا الحديث أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قد حّدد مجال البدعة، فقد ح

  .في جانب الدين والعبادة، وأفاد أنها البدعة فيها مردودة على صاحبها

 بـين  ما حرم المدينة: "قال -صلى اهللا عليه وسلم-عن النبي  -رضي اهللا عنه-عن أنس  -2

 والنـاس  والمالئكـة  اهللا لعنـة  فعليه اثًمحِد آوى أو ،احدثً فيها أحدث من ،كذا إلى 1عائر

 .2"عدل الو صرف منه يقبل ال ،أجمعين

الحديث حول وثيقة المدينة المنورة، التي وضعها النبـي صـلى اهللا عليـه    يدور   :وجه الداللة

وسلم، وحّدد فيها بنوًدا وتعليمات لسكان أهل المدينة، وحدد العالقة مع يهود المدينة، ثم ذّم كـل  

المدينة، فمن آوى من يحدث في هذه الوثيقة، وإن كان المراد باإلحداث هنا الجناية على صحيفة 

لكن الذم وإن كان معناه التغيير في بنود الصـحيفة، لكنـه    . 3جانًيا، فال يقبل منه فدية وال نافلة

  .يصلح أن يشمل كل تغيير في الدين

 إذا وسـلم  عليـه  اهللا صـلى  اهللا رسول نأ: "عن جابر بن عبد اهللا رضي اهللا عنه -3

 وشـر ، محمد هدي ،الهدي وخير ،اهللا كتاب ،الحديث خير فإن ؛بعد أما يقول ...خطب

 .4"ضاللة بدعة وكل ،محدثاتها األمور

من ألفاظ ) كل(و". كل بدعة ضاللة: "الشاهد في الحديث قوله صلى اهللا عليه وسلم  :وجه الداللة

العموم، فهي تستغرق وتشمل البدع الشرعية، والتي بّين المصطفى عليه الصالم والسالم أنها في 

  .النار

 مخصـوص يرى أن البدعة قسمان؛ محمودة ومذمومة، ذهب إلى أن هذا العام  لكن من

ويقـول  . 2"المذمومـة  والبدع الباطلة المحدثات" :به المرادأو . 1البدع غالب بكل بدعة والمراد

                                                 
 .4/82، الباري فتح ،علي بن أحمد ،حجر بن، ابالمدينة جبل 1
  .2/661، 1771: ، أبواب فضائل المدينة، باب حرم المدينة، حديث رقمصحيح البخاريالبخاري، محمد بن إسماعيل،  2
  . 2/661، الباري فتحابن حجر،  3
  .2/592، 867: ، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصالة والجمعة، حديث رقمصحيح مسلممسلم،  4
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 األحاديـث  مـن  أشـبهه  ما وكذا ،المخصوص العام من الحديث أن علم: "النووي موضًحا رأيه

 وال ،"البدعـة  نعمت" :التراويح في عنه اهللا رضي الخطاب بن عمر ولق قلناه ما ويؤيد ،الواردة

 مـع  التخصيص يدخله بل ،بكل امؤكًد "بدعة كل" :قوله ،امخصوًص اعاًم الحديث كون من يمنع

 مـن  مـؤمن  بكـل  أولى أنا" :وسلم عليه اهللا صلى قولهو ،"شيء كل رتدّم" :تعالى كقوله ؛ذلك

  .4"سهمأنف من بالمؤمنين أولى النبي" :لىتعا اهللا لقول موافق هو ".3نفسه

والحق أن البدعة كمصطلح هي البدعة الشرعية، فكل بدعة بهذا المعنـى فـي ضـاللة    

بنص الحديث الصريح الصحيح، بهذا العموم والشمول والكلية، وما ذهب إليه النووي ومن معه 

  .لوقوف على الدليلإنما لمسلك سلكوه وهو تقسيم البدعة إلى محمودة ومذمومة، واألصل ا

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                               
 .6/154، شرح صحيح مسلمالنووي،  1
  .7/104المرجع السابق،  2
  .123ص/3،ج2900،جزء  ، باب ميراث ذوي األرحام سنن أبي داود: أبو داود 3
  .5سورة اآلحزاب ، أية  4
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  المبحث الثالث

  أقسام البدعة

  اء في تقسيمهم للبدعة إلى فريقيناختلف العلم  

يرى أن البدعة تدخل في أقسام الحكم الشرعي، من واجب، ومنـدوب، ومبـاح   : األول 

  . ومكروه، وحرام، فهي بناء على هذا التقسيم، محمودة أو مذمومة

وفي هذا المبحث سأبّين رأي هـذين  . ة ال تكون إال مذمومةيذهب إلى أن البدع: الثاني

  .أن شاء اهللا تعالى  الفريقين، وأبّين الراجح منهما

  البدعة محمودة و مذمومة: المطلب األول

له قدم السبق في تقسيم البدعة إلى محمـودة ومذمومـة    1يمكن القول إن اإلمام الشافعي

 4، والقرافـي 3وما نقله عنـه النـووي   2بن عبد السالمالعز : ومن جاء بعده اعتمد تقسيمه أمثال

  .5والحافظ ابن حجر

 كاالشـتغال  :لواجبـة فا ،أقسام خمسة" :وأنها لبدعةل فقد نقل ابن حجر تقسيم اإلمام العز

 من فيكون ،بذلك الإ يتأتى وال ،واجب الشريعة حفظ ألن ؛ورسوله اهللا كالم به يفهم الذي بالنحو

   .والسقيم الصحيح تمييز إلى والتوصل ،الفقه أصول وتدوين الغريب حشر وكذا ،الواجب مقدمة

                                                 
هــ،  1405، بيروت ،دار الكتاب العربي، 4، طلية األولياء وطبقات األصفياءح ،أبو نعيم أحمد بن عبد اهللا، األصبهاني 1

  .13/253هـ، 1379 ،بيروت ،دار المعرفة، تح الباري شرح صحيح البخاريف، أحمد بن عليابن حجر، . 9/113
 .2/172لمية، بيروت، لبنان، ، دار الكتب العقواعد األحكام في مصالح األنامالعز، عبد السالم،  2
هـ، 1392 ،بيروت ،دار إحياء التراث العربي، 2، طلمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجا ،يحيى بن شرف، النووي 3

6/154. 
، دار المعرفة، بيـروت، لبنـان،   1، طالفروق وأنوار البروق في أنواء الفروقالقرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس،  4

4/404 .  
 .13/254، فتح الباري، ربن حجا 5
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 كل :المندوبةو . 3والمشبهة 2والمرجئة 1القدرية من السنة خالف من رتبه ما :المحرمةو

 والكالم والربط ،المدارس وبناء ،التراويح لىع كاالجتماع ؛النبوي العهد في عينه يعهد لم إحسان

 كالمصـافحة  :المباحـة و .اهللا وجه بذلك أريد نإ المناظرة مجالس وعقد ،المحمود التصوف في

 يكون وقد ،ومسكن وملبس وشرب أكل من المستلذات في والتوسع ،والعصر الصبح صالة عقب

  .4"أعلم واهللا ،األولى خالف أو امكروًه ذلك بعض

بدعة فـي  إن المتتبع لتقسيم اإلمام العز ومن اتبعه، يلمس أن البدعة التي يقصدها هي ال

، وليس البدعة االصطالحية، ويتضح ذلك من خالل تعريفهم للبدعـة  5اللغة أو المصالح المرسلة

وهي إحداث ما لم يكن في عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وهـي منقسـمة إلـى حسـنة     

لكـن ال ُيفهـم مـن تقسـيمهم أن البدعـة      . وكذلك من خالل األمثلة التي ضـربوها . 6وسيئة

حيـث لـم يعـذر    . ومن فهم عنهم ذلك فهو متوّهم. قد تكون محمودة أو مذمومة االصطالحية

  .7الشاطبي القرافي متابعة لشيخه العز في تقسيمه دون فهم مراده

، عـام  "كل بدعة ضاللة"والخالصة أن أصحاب هذا المنهج يرون أن المراد من حديث 

محـدثات الباطلـة والبـدع    ال :بـه  المـراد أو . 8البدع غالب -بكل بدعة- والمراد ،مخصوص

  .، فهي مخصوصة9المذمومة

                                                 
:  خلق أفعال العباد.: ينفون القدر ويقولون أن االمر آنف ، واعتقادهم بأن اهللا ال يعلم اإلشياء إال بعد حدوثها :القدرية  1

 .عبد الرحمن عميرة. د.تحقيق : 1398/1978الرياض :البخاري ، محمد بن اسماعيل ، دار المعارف السعودية 
. قدموا القول وأرجئوا العمل يقولون اإليمان قول بال عمل . اإليمان أقرار باللسان وتصديق بالقلب  يرون بأن:المرجئة  2

  34.ص /1ج المرجع السابق
: هي فرقة من غالة الروافض واول من نشر التشبه في األمة هو هشام بن الحكم الرافضي والمشبهة فريقان : المشبهة  3

   43ص /1ج. المرجع السابق. وفرقة تشبه صفات اهللا بصفات المخلوق  فريق يشبه ذات اهللا بذات المخلوق
 .13/254، فتح الباري ابن حجر، 4
 ،ومراعاتهـا  المـذكورة  المصـلحة  باتبـاع  المكلفين صالح يطلب المجتهد أو الشرع فإن المرسلة المصلحة اتباع فهو 5

، حنبـل  بـن  أحمد اإلمام مذهب إلى المدخل ،طفىمص بن أحمد بن القادر عبد ،بدران، ضرر دفع أو نفع جلب والمصلحة

  .1/146، م1996 ،العلمية الكتب دار ،1، طضناوي أمين محمد: قيحقت
  .3/22، دار الكتب العلمية، تهذيب األسماء واللغات، يحيى بن شرفالنووي،  6
  .1/142، االعتصامالشاطبي،  7
 .6/154، شرح صحيح مسلمالنووي،  8
  .7/104، لمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجا ،يحيى بن شرف، النووي 9
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البدعة كلها مذمومة: المطلب الثاني  

أن البدعة التـي ال   3والشاطبي 2وابن تيمية 1يرى أصحاب هذا المنهج أمثال ابن رجب

أصل لها في الشرع مذمومة، وال يذهبون إلى تقسيم البدعة إلى واجبة ومندوبة ومباحـة، بـل   

  . ويرون أن البدعة لفظ عام ال مخصص لها. 4ال يدل عليه دليل اًمخترع اًريرون هذا التقسيم أم

عّرف البدعة فـي  : وبالتأمل في المنهجين يتبّين أن الخالف اصطالحي، فالفريق األول

: والفريق الثاني. هي التي في النار) المذمومة(اللغة، وقّسمها إلى خمسة أقسام، ورأى أن البدعة 

  .ورفض التقسيمات الخمسة، ورأى أن البدعة كلها مذمومةعّرف البدعة شرًعا، 

والحق أن لفظ البدعة كمصطلح شرعي ينبغي أن يكون واضًحا جلًيا، فإن للمصطلحات 

وبناء على هذا فالبدعة كمصطلح شرعي هـو  . 5واألسماء الشائعة بين الناس جناية على الحقائق

ات قد تكون لها أصل في الشرع، وهي فالمحدث. األصوب، والمحدثة كمصطلح لغوي هو األقرب

يوافقه، فتدخل في ثالثة من أحكام الشرع الخمسة، إن كانت واجبـة فحكمهـا   : األول: ضربان

واجب كجمع القرآن الكريم، وإن كانت مندوبة فمندوبة كاالجتماع على التـراويح، وإن كانـت   

فتـدخل فـي   : يخالفـه : الثاني. مباحة فمباحة كالتلذذ بالمأكل والمشرب، وهذا ال يعد من البدع

اثنا عشر ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة مـن رجـب،    كصالة الرغائبالمحرمات 

كالتوسع في المسـتلذات مـن أكـل     ، والمكروهات6وصالة ليلة النصف من شعبان مائة ركعة

ين وقد تكون المحدثة مما ليس له أصل في الـد . وشرب وملبس ومسكن من التقسيمات الخمسة

  .أي مخترعة، فهذه هي البدعة االصطالحية في الشرع واهللا أعلى وأعلم

                                                 
 .1/266، امع العلوم والحكمج ،عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي ،بن رجبا 1
 .1/272، اقتضاء الصراط المستقيمابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم،  2
 .1/142، االعتصامالشاطبي،  3
  .1/142، االعتصامالشاطبي،  4
  .7م، ص1984، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2، طربانية ال رهبانيةي، الندوي، أبو الحسن علي الحسن 5
، بيـروت  ، دار الفكـر  ،تحقيق مكتب البحوث والدراسات، إلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، امحمد الخطيب ،الشربيني 6

  .1/118هـ، 1415
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يتبين لنا مما سبق أن الشافعي والعز بن عبد السالم والقرافي ومن تبعهم وسّعوا  :الرأي الـراجح 

حتى أدخلوا المعنى اللغوي الشمولي، فما كان حسنًا اعتبـروه  ) محمودة ومذمومة(مفهوم البدعة 

كان قبيًحا اعتبروه بدعة مذمومة، وهذا مخالف للنصوص، والفريق الثاني كابن  بدعة حسنة، وما

تيمية والشاطبي اعتبروا البدعة كلها مذمومة، متوقفين على ظاهرالنصـوص، وهـذه الدراسـة    

بصدد ضبط مفهوم البدعة، لذا أميل وأرجـح رأي الفريـق الثـاني؛ لقـوة اسـتنادهم لألدلـة       

  .م، وقوة منطقهموالنصوص، وضبطهم وعدم تشعبه
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  المبحث الرابع

  مجال البدعة وحدودها

اختلف العلماء في تحديد مجال البدعة، فهم متفقون على أن البدعـة ال تكـون إال فـي    

مـن  1فمنهم. -العادات–الدين، لكنهم اختلفوا فيما هو داخل في الدين، وفيما هو خارج من الدين 

وأدخلوا كل أمر حادث في الحياة بعد الرسول صلى دات والعادات، وّسع مجال الدين فشملوا العبا

ومـنهم مـن   . في مفهوم البدعةوما ليس عليه عمل خير القرون الثالثة األولى اهللا عليه وسلم، 

  .والحقيقة هذا هو محور الخالف. ضّيق مجال الدين بالعبادات

  داعال االبت األصل في العبادات التوقف واالتباع: المطلب األول

مما ال شك فيه أن أحكام الشرع جاءت حاكمة على تصرفات المكلفين، لـذلك جـاءت   

الشريعة بمجموعة أحكام تنظم عالقتهم بالخالق وهي العبادات، ومجموعة أخرى تنظم عالقـتهم  

  . ببعضهم وفق ما يرتضيه الخالق، وهي المعامالت

من الشارع بالطلب لـئال   رد نّصحتى َي التوقيف والحظرإذا كان األصل في العبادات ف

نا هـذا مـا   في أمرِ ثََدمن أْح: "؛ لقوله صلى اهللا عليه وسلم2ث الناس في الدين ما ليس منهحِدُي

األصل في المعامالت من عقود وشروط اإلباحة، فال يمنع منها شـيء   فإّن. 3"دَّليس منه فهو َر

  .صريح الداللة صحيح الثبوت إال بنّص

فات العباد من األقـوال أو األفعـال   تصّر إّن": سالم ابن تيميةويتضح ذلك بقول شيخ اإل

وعادات يحتاجون إليها في دنياهم، فباستقراء أصول الشـريعة   عبادات يصلح بها دينهم،: نوعان

ها، ال يثبت األمر بها إال بالشرع، وأما العادات فهي مـا  العبادات التي أوجبها اهللا أو أحّب نعلم أّن

                                                 
  .12، صإقامة الحجة على أن اإلكثار من التعبد ليس ببدعةاللكنوي،  1
هـ، 1399بيروت، دار المعرفة، محمد حامد الفقي: تحقيق ، قواعد النورانيةال، مد بن عبد الحليم الحرانيأح ،بن تيميةا 2

1/112. 
، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، حديث صحيح البخاريالبخاري، محمد بن إسماعيل،  3

، كتاب األقضية، باب نقض األحكـام  صحيح مسلمسابوري، مسلم، مسلم ابن الحجاج القشيري الني. 2/959، 2550: رقم

  . 3/1343، 1718: الباطلة ورد محدثات األمور، حديث رقم
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دنياهم مما يحتاجون إليه واألصل فيه عدم الحظر، فال يحظر منه إال ما حظره اعتاده الناس في 

  أن تكون مأموراً بها األمر والنهي هما شرع اهللا، والعبادة ال بّد اهللا سبحانه وتعالى، وذلك ألّن

ـ  حكم عليه بأنّه مأمور به كيف ُيفما لم يثبت أنّ  ه ه عبادة؟ وما لم يثبت من العبـادات أنّ

  .1"ه محظور؟حكم عليه أنّكيف ُي منهي عنه

بناء على ما سبق فالعبادات بمجملها توقيفية، فمن أحدث عبادة أو أنقص من عبادة، فهو 

لكن هل فعل عبادة لها أصل عام يؤيده تدخل في مجال البدعة؟ كصـالة  . داخل في معنى البدعة

  .2التراويح أكثر من عشرين ركعة مثالً

، فالعبادة إما أن يرد فيها نص خاص، بكيفية خاصة، ويكون الحق أن هذه المسألة شائكة

فلو قـال شـخص   "التغيير فيها بزيادة أو نقصان بدعة، كالصلوات المفروضة والسنن الراتبة، 

يا جماعـة هـال   : عندما رأى المصلين في المسجد يصلون سنة الفجر أشتاتًا في أنحاء المسجد

: ه صح في الحديث قول النبي صلى اهللا عليه وسـلم اجتمعتم وصلينا سنة الفجر في جماعة؛ ألن

 الفـذ  صالة تفضل الجماعة صالة: "، أو ألن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال3"يد اهللا مع الجماعة"

  فهل يقبل منه ذلك؟؟. 4"درجة وعشرين بسبع

إن استدالل هذا الرجل باألدلة العامة ال يقبل وال يصح وال يجوز أن تدخل سنة الفجـر  

قال ال تصلوا سـنة   -صلى اهللا عليه وسلم-ذه العمومات، ولو لم يثبت لدينا أن رسول اهللا في ه

الفجر جماعة، حيث ال يوجد لدينا حديث بهذا المعنى، فصالة سنة الفجر في جماعة بدعـة، وإن  

  .5"كان الشرع قد حثّ على الجماعة، وعلى صالة الجماعة، وأنها أفضل من صالة الفرد

                                                 
  .16/29م، 1975، دار األرقم بن أبي األرقم، بيروت، لبنان، 1أحمد كنعان، ط: ، تحقيقمجموع الفتاوىابن تيمية،  1
  .سيأتي تفصيل هذه المسألة، في فصل قواعد البدعة 2
دار إحيـاء التـراث   ، أحمد محمد شاكر وآخرون: تحقيق ، الجامع الصحيح سنن الترمذي ،محمد بن عيسى: ،الترمذي 3

  .حديث صحيح: قال األلباني. 4/466، 2166: ، كتاب الفتن، باب لزوم الجماعة، حديث رقمبيروت ،العربي
، 619: باب وجوب صالة الجماعة، حديث رقم ، كتاب الجماعة واإلمامة،صحيح البخاريالبخاري، محمد بن إسماعيل،  4

1/231.  
 .50-49م، ص1995، دار الجيل، 2، طفتاوى الشيخ األلباني ومقارنتها بفتاوى العلماءالطيبي، عكاشة،  5
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فيها نص عام، من غير كيفية خاصة، كالتطوعـات والنوافـل المسـتحبة    وإما أن يرد  

  .فالزيادة عليها أو إنقاصها ال يدخل في باب البدعة واهللا أعلم

كانت ثماني ركعات عموًما، فعن ابن عباس  -صلى اهللا عليه وسلم-فصالة قيام النبي   

 ويـوتر  ركعات ثماني بالليل يصلي وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان: "رضي اهللا عنهما قال

فلما جاء شهر رمضان قام كعادته صلى اهللا عليه وسـلم، فعـن    .1"الفجر ركعتي ويصلي بثالث

 اشيًئ بنا يقم فلم ،رمضان وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مع صمنا :"قال رضي اهللا عنه ذر أبي

 كانت فلما ،بنا يقم لم لسادسةا كانت فلما ،الليل ثلث ذهب حتى بنا فقام ،سبع بقي حتى الشهر من

 :فقال :قال .الليلة هذه قيام نفلتنا لو اهللا رسول يا :فقلت .الليل شطر ذهب حتى ،بنا قام الخامسة

 لـم  الرابعـة  كانت فلما :قال ."الليلة قيام له حسب ينصرف حتى اإلمام مع صلى إذا الرجل إن"

 :قلت :قال .الفالح يفوتنا أن خشينا حتى ،بنا مفقا والناس ونساءه أهله جمع الثالثة كانت فلما ،يقم

  .2الشهر بقية بنا يقم لم ثم ".السحور" :قال الفالح؟ وما

 أمـا : "وعدم مداومة النبي صلى اهللا عليه وسلم قيام ليالي رمضان جماعة بّينه في قوله

 .3"اعنه فتعجزوا عليكم تفرض أن خشيت لكني مكانكم علي يخف لم فإنه بعد

 -رضي اهللا عنـه -على ذلك حتى جاءت خالفة الفاروق عمر بن الخطاب  وبقي األمر

 ويصـلى  ،لنفسـه  الرجـل  يصلى متفرقون أوزاع الناس فإذا المسجد إلى رمضان فيفقد خرج 

 قـارئ  علـى  هـؤالء  جمعـت  لو ألراني إني واهللا :عمر فقال ،الرهط بصالته فيصلي الرجل

 عنها تنامون والتي ،هذه البدعة نعمت" :عمر لقاثم  .كعب بن أبي على فجمعهم ،أمثل لكانواح

  .4"أوله يقومون الناس وكان ،الليل آخر يعني تقومون التي من أفضل

                                                 
 .1/326، 3006: ، حديث رقمالقاهرة ،مؤسسة قرطبة، سند اإلمام أحمد بن حنبلم، أحمد أبو عبداهللا الشيباني، بن حنبلا 1

  .مسلم شرط على إسناد وهذا، صحيح: األرنؤوط يبشعقال 
  .4/138، 1167، كتاب الصالة، باب في قيام شهر رمضان، حديث رقم سنن أبي داودأبو داود،  2
: أما بعد، حديث رقـم : ، كتاب الجمعة، باب من قال في الخطبة بعد الثناءصحيح البخاريالبخاري، محمد بن إسماعيل،  3

882 ،1/313.  
، دار إحيـاء التـراث العربـي   ، محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق، وطأ اإلمام مالكم، بن أنس أبو عبداهللا األصبحي، امالك 4

  .1/114، 250: ، كتاب الصالة في رمضان، باب ما جاء في قيام رمضان، حديث رقممصر
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وقد جعلها الفاروق رضي اهللا عنه جماعة النتفاء ما خشي منه النبي صـلى اهللا عليـه   

بدعـة   ، فهذه التغييـرات ال تعـدّ  1وسلم، وقد ورد في بعض الروايات أنه جعلها عشرين ركعة

 اهللا رسـول  السنة صاحب بها عمل سنة رمضان في المسجد في بالناس اإلمام قيام نإ"شرعية، 

 فعاد العلة زالت الوحي زمن انقضى فلما االفتراض من اخوفً تركها وإنما ،وسلم عليه اهللا صلى

ء اهللا وسيأتي مزيد أمثلة على ذلك عند الحديث عن قواعد البدعة إن شا .2"نصابه إلى بها العمل

  .تعالى

  األصل في المعامالت اإلباحة ال الحظر: المطلب الثاني

 .إّن معظم المعامالت غير تعّبدّية، فهي معقولة المعنى، معلّلة بعلّة معّينة يدركها المكلّف

على النقيض من العبـادات، فـإّن معظمهـا     فاإلحداث فيها والتعديل عليها ال يعد من االبتداع،

يفهم أن الطـرق   .بعلّة معّينة، وعلى المكلّف االلتزام بها، وإن لم يدرك علّتها تعّبدي، غير معلّلة

بدعة، وهذا مفهوم من منطوق حديث رسـول اهللا  بليست  -المعامالت واإلباحات–المخترعة في

-صلى اهللا عليه وسلم في حادثة تأبير النخيل مما أخرجه مسلم عن ثابت عن أنـس أن النبـي   

، فمّر بهم 3فخرج شيًصا: لو لم تفعلوا لصلح، قال: مّر بقوم يلقّحون، فقال -صلى اهللا عليه وسلم

   .4"أنتم أعلم بأمر دنياكم: قال. قلت كذا وكذا: قالوا" مما لنخلك: "فقال

األصل في العادات االلتفـات إلـى   : "ذلك بقوله -رحمه اهللا تعالى- 5 قّرر الشاطبيوقد 

  .6"المعاني

                                                 
هــ،  1379 بيروت، ،رفةالمع دار، البخاري صحيح شرح الباري تحف ،العسقالني الفضل أبو علي بن أحمد، حجر بنا 1

4/253.  
  .1/220، ، االعتصامالشاطبي،  2
: تحقيـق  ،واألثر الحديث غريب في لنهايةا ،محمد بن المبارك السعادات أبو، الجزري، وَيقْوى نَواه َيشْتَدُّ ال الذي التمر 3

  .2/1267، م1979 بيروت، ،العلمية المكتبة، الطناحي محمد محمود ،الزاوى أحمد طاهر
، كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرًعا دون ما ذكره من معايش الدنيا على سبيل الـرأي  صحيح مسلمم، مسل 4

12/54.  
 .1/75،م1979، دار العلم للماليين، بيروت، 4ط ،األعالمإبراهيم بن موسى الغرناطي، أصولي حافظ، الزركلي،  5
  .2/300، الموافقاتالشاطبي،  6
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االلتفات إلى العلل والمصالح والمقاصد بعـّدة  ) المعامالت( واستدّل لألصل في العادات

فإنّا وجدنا الشارع قاصـًدا لمصـالح   : "فقد قال الشاطبي في توضيح ذلك. االستقراء: أدلّة منها

، فترى الشيء الواحد يمنع في حال تحيثما دار اتدور معه) المعامالت(العباد، واألحكام العادية 

ويستدّل الشاطبي لمراعاة العلل والمصالح في . 1"كان فيه مصلحة جازال تكون فيه مصلحة، فإذا 

yγ$: "المعـــامالت بقولـــه تعـــالى •ƒr'̄≈tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΨtΒ#u™ Ÿω (#þθè=à2 ù's? Ν ä3 s9≡uθøΒ r& Μ à6oΨ÷t/ 

È≅ ÏÜ≈t6ø9$$Î/"2. وقولــه تعــالى" :$ yϑ ¯Ρ Î) ß‰ƒÌãƒ ß⎯≈sÜ ø‹¤±9$# β r& yì Ï%θãƒ ãΝ ä3uΖ ÷ t/ nο uρ≡y‰yèø9$# u™!$ŸÒ øót7 ø9$# uρ ’Îû 

Ì÷Κ sƒø: $# ÎÅ£ ÷ yϑ ø9$#uρ "3. 

 4الضـروريات والمصالح التي قصدها الشارع في تشريع المعـامالت هـي مراعـاة    

مـن الضـروريات   –، فأصول المعامالت ترجع إلى حفـظ المـال   6والتحسينّيات 5والحاجّيات

واستثماره، وشرع من العقود فمنع اإلسالم أكل المال بالباطل، وسرقته، وطالب بتنميته  -الخمسة

، لسّد حاجات النّاس ودفع الحـرج والمشـقّة   8واستصناع 7وَسلَممن بيع وإجارة  والمعاوضات،

الحاجة، وإنّما تعّداها إلى األمـور التحسـينّية    ولم يقف في تشريعه عند حّد الضرورة أو. عنهم

                                                 
 .2/305، المصدر السابق 1
  .29سورة النساء، اآلية  2
  .91: سورة المائدة، اآلية 3
الـدين  : هي عماد مصالح الدين والدنيا التي طلب الشارع من المكلف تحقيقها وتكميلها والمحافظة عليها أصالة، وهـي  4

لدار العالمية للكتاب ا، معجم المصطلحات االقتصادية في لغة الفقهاء حماد، نزيه، .والنفس والعقل والعرض والنسل والمال

 . 220، صم1995، 3اإلسالمي، والمعهد العالمي للفكر اإلسالمي، ط
ما كان مفتقًرا إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي إلى الحرج والمشقة الالحقة بفوت المطلوب، فإذا لـم تـراَع    5

. لفساد العـادي المتوقـع فـي المصـالح العامـة     الحرج والمشقة، ولكنه ال يبلغ مبلغ ا -على الجملة–دخل على المكلفين 

 .2/11، الموافقاتالشاطبي، 
األخذ بما يليق بمحاسن العادات، وتجنّب األحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلـك قسـم مكـارم     6

 .2/11، الموافقات إبراهيم بن موسى، الشاطبي،".األخالق
  .193، صصادية في لغة الفقهاءمعجم المصطلحات االقت زيه،ن حماد،. عاجالًبيع موصوف في الذمة ببدل ُيعطى  7
، معجم المصطلحات االقتصادية فـي لغـة الفقهـاء    .طلب عمل شيء خاص، على وجه الخصوص، مادته من الصانع 8

  .59ص
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جّمل ونهاهم عن اإلسراف والتبذير فوّسع على الناس في معاشهم وعاداتهم فأباح لهم التّزّين والتّ

  .والتقتير

تدور مع  واألمور الدنيوية وبناًء على ما سبق فإّن كثيًرا من األحكام المتعلّقة بالمعامالت

المصلحة التي قصدها الشارع من تشريع الحكم، فإذا تغّيرت المصلحة أو تغّير موجب الحكم أو 

ولهـذا  . م، وإال كنّا مناقضين لمقصود الشارعأصبح ال يحقق مقصود الشارع ينبغي تغيير الحك

 .2"كل تصّرف تقاعد عن تحصيل المقصود منه فهو باطل: "أّن 1ابن عبد السالمقّرر العّز 

 فـي  السـفر  وال موجودة، تكن لم ألنها بدعة؛ السيارة ركوب إن: إنسان يقول ال ولهذا

  .عقاب وال ثواب عليها توقفي ال دنيوية أمور هذه موجوداً، يكن لم ألنه بدعة؛ الطائرات

 ورأى البـردة،  أو الجبة يلبس كان أنه وسلم عليه اهللا صلى عنه جاء فقد اللباس وكذلك

 هـذه  اشـتر ": وقال -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول إلى بها فجاء السوق في تباع حلة عمر

 .3"لـه  خـالق  ال من اسلب هذا إنما: وقال اهللا رسول إليها فنظر والجمع، واألعياد للوفود تلبسها

 اهللا صـلى  ألنه وغيرها؛ المناسبات في لبسها جائز هي حيث من الجبة ولكن حرير، قماشها ألن

 عليـه  اهللا صلى- القائل وهو الوفود، بها يقابل وكان العيد، بها يصلي بردة له كانت وسلم عليه

 إذا أحـدكم  على ماذا: يأ .4"مهنته؟ ثوب سوى لجمعته، ثوباً اتخذ لو أحدكم على ماذا": -وسلم

  .ذلك في عليه اهللا لنعمة إظهاراً الجمعة، ليوم خاصاً ثوباً يتخذ أن عليه وسع قد اهللا كان

 لباس هيئة على لباساً يلبس ال ولكن اللباس، أنواع من شاء ما اإلنسان يلبس أن مانع الف

 .5واليهود النصارى

                                                 
  .4/21، األعالم عبد العزيز بن عبد السالم، الملقب بسلطان العلماء، فقيه شافعي بلغ رتبة االجتهاد، الزركلي، 1
  .2/143، دار المعرفة، بيروت، لبنان، قواعد األحكام في مصالح األنامالعز، عبد السالم،  2
سـنن  ابن ماجه، .  11/63، 3522، كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الحرير، حديث رقم، سنن أبي داودأبو داود،  3

 ،الفكـر ، دار محمد فؤاد عبد الباقي: وتعليق تحقيق ،3581قم ، كتاب اللباس، باب كراهية لبس الحرير، حديث رابن ماجه

 .10/449 ،بيروت
، 1085، كتاب إقامة الصالة والسنّة فيها، باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة، حـديث رقـم   سنن ابن ماجـه  ابن ماجه، 4

3/400.  
  .اإلسالمية الشبكة موقع بتفريغها قام صوتية دروس، النووية األربعين شرح ،محمد بن عطية ،سالم 5
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 رسـول  د المندوب إليه، بدليل حديث واالبتداع في المعامالت واإلباحات يعّد من التجدي

يجدد لهـا   من ةنََس مائة كل رأس على األمة لهذه يبعث اهللا إن" :قال -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا

  .1"أمر دينها

إن التجديد في أمر الدين المقصود منه في الحديث ليس تشـريع أحكاًمـا    :وجه الداللة

ال تتغير بتغيـر الزمـان والمكـان     أحكام ثابتهيقوم على جديدة مزيدة، فإن التشريع اإلسالمي 

فهـذه  . واإلنسان، من العقائد والعبادات وأصول الفضائل ، واألحكام القطعية في ثبوتها وداللتها

. هي التي تجسد وحدة األم الفكرية والشعورية والسلوكية، وتحفظهـا مـن أن تـذوب وتتفكـك    

ض الدين وتعليمه للنـاس، ويمـّس بشـكل    فالتجديد في الدين إذن يدخل في أساليب ووسائل عر

  .2مباشر غير الثوابت إذ يدخلها االجتهاد والتجديد

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
: قـرن المائـة، حـديث رقـم     ، كتاب المالحم، باب ما يذكر فيسنن أبي داود، سليمان بن األشعث األزديأبو داود،  1

األحاديث مذيلة بأحكـام األلبـاني   ، كََمال يوُسفْ الحُوت :تعليقات، محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق، 4291،2/511

   .صحيح: بانيقال األل. دار الفكر ،عليها
  .23-22م، ص2004،  دار الشروق، القاهرة، 1، طخطابنا اإلسالمي في عصر العولمةالقرضاوي، يوسف،  2
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  المبحث الخامس

  التفريق بين السنة والبدعة

  

  التفريق اللغوي: المطلب األول

فالّسنّّة قد تكون محمودة أو مذمومة كما قال . 1"قبيحة َأو كانت حسنة السيرة: "هي لسُّنَّةا

 ال بها عمل نَم أجر ومثل ،أجرها له كان بها فيعمل ،حسنةً نةًُس سّن من: "عليه وسلم صلى اهللا

 بهـا  عمل نَم ووزر ،وزرها عليه كان بها فعمل ،سيئةً نةًُس سّن نوَم، اشيًئ أجورهم من ينقص

  .2"اشيًئ أوزارهم من ينقص ال

طريقة معينـة، فـي    السنّة في هذا الحديث بالمعنى اللغوي، أي من اتخذ: ووجه الداللة

الخير أو في الشر، من وضع تقليًدا حسنًا، ووضع تقليًدا سيًئا، ففي الحسن له أجره وأجـر مـن   

  .3اتبعه، وفي السيىء عليه وزره ووزر من اتبعه إلى يوم القيامة

 .يقـة وبالنظر إلى المعنى اللغوي تأتي السنّة بمعنى البدعة، إذ السنّة لغـة بمعنـى الطر  

فالسنّة والبدعة في . 4سيئة، فكل من ابتدأ أمًرا عمل به قوم من بعده قيل هو سنّة حسنة كانت أو

  .5المعنى اللغوي لفظان مترادفان

  

  

  

                                                 
  .13/220ابن منظور، لسان العرب،  1
 .1/74، 203: ، باب من سّن سنّةً حسنةً أو سيئةً، حديث رقمسنن ابن ماجه ،محمد بن يزيدابن ماجه،  2
  .7م، ص1999، مكتبة وهبة، القاهرة، 1، طالبدعةالسنة والقرضاوي، يوسف،  3
المطبعـة األميريـة   ، 4ط ،الكبيـر  الشـرح  غريب في المنير لمصباحا، الحموي ثم علي بن محمد بن أحمد ،الفيومي 4

  .4/349 م،1921، وزارة المعارف العمومية، بالقاهرة
  .27السعودية، ص  ، دار ابن الجوزي،2، طقواعد معرفة البدعالجيزاني، محمد بن حسين،  5
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   التفريق االصطالحي: المطلب الثاني

اختلف العلماء في تعريف السنة، فعند الفقهاء يراد بها أحد األحكام الشـرعية، أي مـا   

تحب والمندوب، وهو ما طلب الشارع فعلـه طلًبـا غيـر    يقابل الفرض والواجب، بمعنى المس

ما صّح عن النبي صلى اهللا عليه وسلم من قـول، أوفعـل، أو   (، وعند األصوليين فالسنّة 1جازم

 البدعـة  يقابـل  مـا  على أيًضا وتطلق. 2)القرآنتقرير، وهي من مصادر التشريع، فهي تقابل 

صـلى اهللا  -النبي ير للسنة هو المراد، كحديث وهذا المعنى األخ .3السنة أهل من فالن: كقولهم

 فترتـه  كانت فمن ،بدعة إلى ماإو ،ةنُّس إلى ماإف ،فترة شرة ولكل شرة عابد لكل:" -عليه وسلم

: -صلى اهللا عليه وسـلم -وقوله . 4"هلك فقد ذلك غير إلى فترته كانت ومن ى،اهتد فقد ةنُّس إلى

 المهـديين  الراشـدين  الخلفاء وسنة ،بسنتي فعليكم اكثيًر ااختالفً فسيرى منكم يعش من فإنه "..

   .5"ضاللة بدعة كل فإن ،األمور ومحدثات وإياكم ،بالنواجذ عليها عضوا

تأتي السنّة في مقابل البدعة، إذ السنة طريقة وبالنظر إلى المعنى االصطالحي الشرعي 

ن، والبدعـة مـا خـالف    النبي صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان اهللا عليهم أجمعي

  .6فالسنّة والبدعة في المعنى الشرعي لفظان متضادان. طريقتهم

  

  

                                                 
 بـن  محمـد  البقاء أبو الدين تقي، النجار ابن. 1/31، جهلُه الفقيَه يسع ال الذي الفقه أصول ،نامي بن عياض ،السلمي 1

 ،العبيكـان  مكتبة ،2ط ،حماد نزيه و الزحيلي محمد :قيحقت ،المنير الكوكب شرح ،الفتوحي علي بن العزيز عبد بن أحمد

 .1/413، م 1997
 عبـد . د تحقيـق ، الفقـه  أصول في التحرير شرح التحبير، الحنبلي سليمان بن علي الحسن أبي الدين عالء ،ويالمردا 2

  .3/1423، م2000، الرياض، السعودية، الرشد مكتبة، السراح أحمد. د القرني، عوض. د الجبرين، الرحمن
 دار، 1ط عناية، عزو أحمد الشيخ: قيحقت ،إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصولالشوكاني، محمد بن علي،  3

  .1/95،م1999، بطنا كفر، دمشق ،العربي الكتاب
  .2/158، 6477: ، حديث رقممسند ابن حنبلابن حنبل، أحمد،  4
  .1/48، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، سنن ابن ماجهابن ماجه،  5
  .28، صقواعد معرفة البدعالجيزاني، محمد بن حسين،  6
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  السادسالمبحث 

  أسباب االبتداع

ومن أوضح األمثلة على ذلك : توهم المبتدع أن المبالغة في العبادة زيادة في التقرب واألجر - 1

 عن يسألون - وسلم عليه اهللا صلى- النبي أزواج بيوت إلى رهط ثالث جاء"حديث الرهط، فقد 

 اهللا صلى النبي من نحن أين :فقالوا .وهاتقالّ كأنهم أخبروا فلما ،وسلم عليه اهللا صلى النبي عبادة

 .اأبًد الليل أصلي فإني أنا أما :أحدهم قال .تأخر وما ذنبه من تقدم ما له اهللا غفر قد وسلم؟ عليه

 رسول فجاء اأبًد أتزوج فال ،النساء أعتزل ناأ :آخر وقال .أفطر وال الدهر أصوم أنا :آخر وقال

 له وأتقاكم هللا ألخشاكم يإن واهللا أما وكذا؟ كذا قلتم الذين تمنأ" :فقال وسلم عليه اهللا صلى اهللا

.1"مني فليس سنتي عن رغب فمن ،النساء وأتزوج ،وأرقد وأصلي ،وأفطر أصوم لكني   

د ما عليه اآلباء واألجداد، وبعض المتدّينين حيث تنشأ أجيال تقلّ: الجهل والتقليد األعمى - 2 

: "غير المتخصصين، حيث يصدق عليهم قول اهللا تعالى (#þθä9$s% $̄Ρ Î) !$tΡ ô‰ỳ uρ $tΡ u™!$t/#u™ #’n?tã 7π ¨Β é& 

$ ¯Ρ Î) uρ #’n?tã Ν ÏδÌ≈ rO#u™ tβρ ß‰tGôγ •Β ∩⊄⊄∪  اهللا إلىكتقليد بعض الناس للشيوخ الصوفيين في التوسل  .2"

.3وتهم بعد بالنبي  

وكتقليد قوم نوح عليه السالم لمن كان قبلهم في عبادة األصنام، حيث قال تعالى يصفهم حال 

" تقليدهم (#θä9$s% uρ Ÿω ̈β â‘ x‹ s? ö/ä3 tGyγ Ï9#u™ Ÿωuρ ¨β â‘ x‹ s? # tŠuρ Ÿωuρ %Yæ#uθß™ Ÿωuρ šWθäó tƒ s−θãè tƒuρ # Zô£ nΣuρ 
 يأخذون بعدهم قوم ونشأ. ونوح مآد بين كانوا صالحين، قوم أسماء األصنام أصلها هفهذ. 4"

. ففعلوا ، للعبادة وأشوق لكم، أنشط كان ُصَوَرُهْم صورتم لو: إبليس لهم فقال العبادة، في بأخذهم

 ابتداء وكان فعبدوهم، يعبدونهم، كانوا قبلكم من الذين إن: إبليس لهم فقال بعدهم، قوم نشأ ثم

                                                 
. 5/1949، 4776: ، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، حديث رقـم صحيح البخاريالبخاري، محمد بن إسماعيل،  1

 ووجـد  إليه نفسه تاقت لمن النكاح استحباب باب، كتاب النكاح، صحيح مسلممسلم، أبو الحسين ابن الحجاج النيسابوري، 

  .2/1020، 1401: قم، حديث ربالصوم المؤن عن عجز من واشتغال مؤنة
  .22سورة الزخرف، اآلية  2
  .1/117، )والسنة الكتاب ضوء في( الصوفي لفكرا ،الخالق عبد بن الرحمن عبد، اليوسف 3
 .23:سورة نوح، اآلية 4
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 صور على صوروها ألنهم ؛األسماء بهذه الصور تلك وسميت. الوقت ذلك من األوثان عبادة

 لكم ما: الشيطان لهم فقال ،اهللا عبادة وتركوا. الزمان طال ثم. األسماء بهذه المسّمين القوم أولئك

 في مصوَّرة ترونها أال آبائكم، وآلهة ،مآلهتك هذه قال نعبد؟ من: فقالوا شيئاً؟ تعبدون ال

.1فعبدوها! مصالكم؟  

 العربي اللسان فهم إذا إال تفهم ال الشريعة أن، ذلك الفهم دواتبأ ومن ذلك أيًضا الجهل

 بغيره يستظهر أن دون فيه القول على يقدُم فال السنة، في أو الكتاب في لفظ عليه لأشِك ذافإ

.2بالعربية علم له ممن  

 وأن النقصان، ال الكمال فيها يعتقد ، فإنه ينبغي عليه أنبالمقاصد لجهلومن ذلك أيًضا ا

: وذلـك لقولـه تعـالى   . 3ومعامالتها وعاداتها عباداتها في وإيمان وثقة طاعة ارتباط بها بطيرت

" tΠöθu‹ ø9$# àM ù= yϑ ø. r& öΝ ä3 s9 öΝ ä3 oΨƒÏŠ àM ôϑ oÿøCr& uρ öΝ ä3 ø‹n=tæ ©ÉL yϑ ÷èÏΡ àMŠ ÅÊu‘ uρ ãΝ ä3s9 zΝ≈n=ó™M} $# $ YΨƒÏŠ "4.  

.يضره كمن نذر أن يغتسل بما بارد في الشتاء على أنه أثوب وهو : مثال   

 جعل تعالى اهللا ، فإنبالعقل الظن تحسين البدع حدوث أسباب نفم :بالعقل الظن تحسين - 3

 مطلوب كل في اإلدراك إلى سبيالً لها يجعل ولم تتعداه، ال إليه تنتهي احد إدراكها في للعقول

 ال وما يكون وما كان ما جميع إدراك في وتعالى سبحانه الباري مع الستوت كذلك كانت ولو

: "قال تعالى .5ينتهي ال ما يساوي ال ينتهي وما ينتهي، العبد وعلم ينتهي، ال اهللا فعلم يكون؛ β Î) 

tβθãèÎ7 −F tƒ ωÎ) £⎯ ©à9$# ( ̈β Î) uρ £⎯©à9$# Ÿω ©Í_ øóãƒ z⎯ÏΒ Èd, ptø:$# $ \↔ ø‹x© ∩⊄∇∪ "6.  

                                                 
  .6/78، زاد المسير في علم التفسيرالجوزي، عبد الرحمن بن علي،  1
  .1/28، الحولية البدع ،العزيز عبد بن اهللا عبد، التويجري 2
  .1/29المرجع السابق،  3
  .3: سورة المائدة، اآلية 4
 .1/32، الحولية البدع ،العزيز عبد بن اهللا عبد، التويجري 5
  .28: سورة النجم، اآلية 6
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 األدلة يأخذوا فلم أهواءهم، اتبعوا ألنهم األهواء؛ أهل البدع، أهل سمي ولذلك: الهوى اتباع - 4

 واعتمدوا أهواءهم، قدموا بل عنها، يصدروا حتى عليها، والتعويل إليها، االفتقار مأخذ الشرعية

:قال تعالى .1ذلك وراء من فيها امنظوًر الشرعية األدلة جعلوا ثم آرائهم، على  

 " β Î) tβθãèÎ7 −F tƒ ωÎ) £⎯ ©à9$# $ tΒuρ “ uθôγ s? ß§àΡ F{$# ( "2.  

 بغير القول من وتعالى سبحانه اهللا حذَّر لقدف: قائله من ذلك وقبول ،علم بغير الدين في القول - 5

: "العزيز كتابه في فقال ،3أكبرها من بل المحرمات، من ذلك وجعل ، علم ö≅è% $yϑ ¯Ρ Î) tΠ§ym }‘ În/u‘ 

|· Ïm≡uθx ø9$# $ tΒ tyγ sß $pκ ÷]ÏΒ $ tΒuρ z⎯ sÜt/ zΝ øOM} $#uρ z©øö t7 ø9$# uρ ÎötóÎ/ Èd,y⇔ø9$# β r&uρ (#θä.Î ô³ è@ «!$$ Î/ $tΒ óΟ s9 
öΑÍi”t∴ ãƒ ⎯ Ïμ Î/ $ YΖ≈sÜ ù= ß™ β r& uρ (#θä9θà) s? ’n? tã «!$# $ tΒ Ÿω tβθçΗs>÷ès?  "4.  

 ُأحدثت التي البدع من فكثير: وغيرها المقبولة األحاديث بين بالتمييز، والجهل بالسنة الجهل - 6

 وأدعيةً اأذكاًر اخترعوا لذينكا موضوع، أكثرها بل ضعيفة أحاديث على محدثوها اعتمد قد

 البيت أهل على والتوسيع العمرة، أو بالصيام الشهور بعض وتخصيص الشهور، لبعض خاصة

 علم لهم كان فلو. هذا بحثنا موضوع هي التي البدع من ذلك وغير فيه، واالكتحال عاشوراء في

.5بالسنة  

 المبتدعين العلماء من الفتنة ابتغاء شابهالمت اتباع: القوية االبتداع أسباب من :المتشابه اتباع - 7

:قال تعالى. 6المتعالمين الجهلة من تأويله وابتغاء  

 " $ ¨Βr'sù t⎦⎪ Ï% ©! $# ’Îû óΟ Îγ Î/θè= è% Ô ÷ƒy— tβθãèÎ6®KuŠ sù $tΒ tμ t7≈t± s? çμ ÷ΖÏΒ u™!$ tóÏGö/$# Ïπ uΖ ÷GÏ ø9$# u™ !$ tóÏGö/$# uρ ⎯Ï& Î#ƒÍρ ù's? 3 "7.  

                                                 
  .1/36، الحولية البدع ،العزيز عبد بن اهللا عبد، التويجري 1
  .23: سورة النجم، اآلية 2
  .1/39، الحولية البدع ،العزيز عبد بن اهللا عبد، التويجري 3
  .33: سورة األعراف، اآلية 4
  .1/42، الحولية البدع ،العزيز عبد بن اهللا عبد، لتويجريا 5
  .1/51المرجع السابق،  6
  .7سورة آل عمران، اآلية  7
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 بغير األخذ البدع، حدوث أسباب ومن :األحكام إلثبات طريقاً الشرع اعتبره ما بغير األخذ - 8

 اهللا صلى الرسول رؤيا إلى االستناد في هذا ويتمثل األحكام، إلثبات طريقاً الشرع اعتبره ما

 إلى نظر دون بها العمل أو الناس، بين ونشرها عنه، األحكام وأخذ النوم، في وسلم عليه

 اشرًع بها يحكم ال األنبياء غير من الرؤيا ألنَّ خطأ؛ وهذا ،الموافقة عدم أو للشريعة موافقتها

 بمقتضاها ُعِمل سوغتها، فإن الشرعية، األحكام من أيدينا في ما على تعرض حتى حال، على

 األحكام استفادة وأما خاصة، النذارة أو البشارة فائدتها وإنَّما عنها، واإلعراض تركها وجب وإال

.1فال  

 واألشخاص الشيوخ تعظيم في التغالي ًضاأي االبتداع أسباب ومن: ألشخاصا بعض في الغلو - 9

 وربما فالن، من أعظم هللا ولي ال أنه الناس بعض فيزعم يستحقونه، ال بما إلحاقهم درجة إلى

 ال ألنَُّه فاحشة؛ وبدعة محض، باطل وهذا المذكور، هذا إال األمة سائر دون الوالية باب أغلقوا

 عليه اهللا صلى اهللا رسول رأوا الذين القرون ،فخير المتقدمين مبالغ أبداً متأخرونال يبلغ أن يمكن

.2الساعة قيام إلى أبداً األمر يكون وهكذا يلونهم، الذين ثم به، وآمنوا وسلم  

 

 

 

 

  

  

  

                                                 
  .1/57، الحولية البدع ،العزيز عبد بن اهللا عبد، لتويجريا 1
  .1/61المرجع السابق،  2
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  الفصل الثاني

   قواعد البدعة

  :حثامب ةوفيه عشر

  :وفيه مطلبان. بدعة ةبديكل إحداث في األمور التع: القاعدة األولى: المبحث األول

  .دليل القاعدة: المطلب األول

  .تطبيقات على القاعدة: طلب الثانيالم

هـي   معتبر شرعيالعبادة التي ال تستند إلى دليل : القاعدة الثانية: المبحث الثاني

  :وفيه مطلبان .بدعة

  .دليل القاعدة: المطلب األول

  .العمل بالحديث الضعيف: الثانيالمطلب 

وفيه أربعة . بدعةالتقّرب إلى اهللا بما ليس له أصل : لثالثةالقاعدة ا: الثالثالمبحث 

  :مطالب

  .دليل القاعدة: المطلب األول

  .ما يشرعه اهللابالمقصود : المطلب الثاني

وفيـه ثالثـة    .ما لم يثبت حسنه بدليل شرعي ففعله بدعـة : القاعدة الرابعة: المبحث الرابع

  :مطالب

  . القاعدةدليل : المطلب األول

  .االستحسانبالمقصود : المطلب الثاني
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  .االستحسانعلى تطبيقات : الثالثالمطلب 

  :وفيه ثالثة مطالب .بدعة مخالفتهاكل عبادة غير معللّة : القاعدة الخامسة: المبحث الخامس

   .)تعليل العبادة( معنى العلة في اللغة وفي االصطالح: المطلب األول

  . قاعدةدليل ال:  المطلب الثاني

  .تطبيقات على القاعدة: لب الثالثالمط

التغيير في الزمان والمكـان والعـدد والصـفة والهيئـة     : القاعدة السادسة: المبحث السادس

  :مطالب ستةوفيه  .والكيفية في العبادات بدعة
 

  .التغيير في زمان العبادة بدعة: المطلب األول

  .القاعدة دليل: الفرع األول

  .يقات على هذه القاعدةتطب: الفرع الثاني

  .التغيير في مكان العبادة بدعة: الثانيالمطلب 

  .القاعدة دليل: الفرع األول

  .تطبيقات على هذه القاعدة: الفرع الثاني

  .التغيير في عدد العبادة بدعة: الثالثالمطلب 

  .القاعدة دليل: الفرع األول

  .تطبيقات على هذه القاعدة: الفرع الثاني

  .التغيير في صفة العبادة بدعة: الرابعالمطلب 

  .القاعدة دليل: الفرع األول

  .تطبيقات على هذه القاعدة: الفرع الثاني
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  .التغيير في جنس العبادة بدعة: المطلب الخامس

  .القاعدة دليل: الفرع األول

  .تطبيقات على هذه القاعدة: الفرع الثاني

  .التغيير في كيفية العبادة بدعة: السادسالمطلب 

   .القاعدة دليل: رع األولالف

  .تطبيقات على هذه القاعدة: الفرع الثاني

وفيه  .تخصيص العام وتقييد المطلق بال دليل بدعة: القاعدة السابعة: المبحث السابع

  :ثالثة مطالب

  .معنى الخاص: المطلب األول

  .معنى المطلق: المطلب الثاني

  .تطبيقات على هذه القاعدة: المطلب الثالث

  :وفيه مطلبان .مخالفة قواعد التيسير بدعة: القاعدة الثامنة: الثامنالمبحث 

   .القاعدة دليل: األول المطلب

  .تطبيقات على هذه القاعدة: الثانيالمطلب 

  :وفيه مطلبان .التعبد بالعقل دون النقل بدعة: التاسعةالقاعدة : التاسعالمبحث 

   .القاعدة دليل: األول المطلب

  .يقات على هذه القاعدةتطب: الثانيالمطلب 
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 .كل مستجد ليس له أصل في الشرع أو يناقضه فهو بدعـة : شرةاعالالقاعدة : شراعالالمبحث 

  :وفيه مطلبان

   .القاعدة دليل: األول المطلب

  .تطبيقات على هذه القاعدة: الثانيالمطلب 
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  المبحث األول

  ة بدعةكل إحداث في األمور التعبدي: القاعدة األولى 

   دليل القاعدة: المطلب األول

إن كل محدثة في أمور الدنيا ال تعّد بدعة؛ ألن األصل فيها التجدد واالستحداث بخـالف  

المسائل التعبدية، فإن األصل فيها التوقف، والدليل على هذه القاعدة حديث عائشـة رضـي اهللا   

  .1"َمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد: "عنها

ديث دليل على أن كل محدثة في غير أمر الدين ليست بدعة، وفي رواية أخـرى  في الح

  .2"َردٌّ فَُهَو َأْمُرنَا َعلَْيِه لَْيَس َعَملًا َعِمَل َمْن: "قوله صلى اهللا عليه وسلم

 عليـه  اهللا صـلى - كلمه جوامع من وهو اإلسالم قواعد من عظيمة قاعدة الحديث وهذا

  .3والمخترعات لبدعا كل رد في صريح فإنه -سلمو

 ضاللة فهو إليه يرجع الشرع من أصل له يكن ولم الدين إلى ونسبه اشيًئ أحدث من فكل

 الظـاهرة  األقـوال  أم األعمـال  أم االعتقادات مسائل ذلك في كان وسواء، 4منه بريء والدين

أو  لغويـة ال البدع في ذلك فإنما البدع بعض استحسان من السلف كالم في وقع ما وأما ،والباطنة

  إمام على رمضان قيام في الناس جمع لما عنه اهللا رضي عمر قول ذلك فمن السنّة الحسنة،

 أذان وكـذلك . 5هـذه  البدعة نعمت فقال كذلك يصلون ورآهم وخرج ،المسجد في واحد

، حيث زاد عدد 6عليه المسلمين عمل واستمر وأقره إليه الناس لحاجة، عثمان زاده الثاني الجمعة

                                                 
، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، حديث صحيح البخاريماعيل، البخاري، محمد بن إس 1

، كتاب األقضية، بـاب نقـض   صحيح مسلم، بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوريمسلم، ا. 2/958، 2550: رقم

  .3/1342، 1718: األحكام الباطلة ورد محدثات األمور، حديث رقم
 .9/19كتاب األقضية، نقض األحكام الباطلة ورد محدثات األمور،  ،صحيح مسلممسلم،  2
 .6/150، الحجاج بن مسلم صحيح شرح لمنهاجا، شرف بن يحيىالنووي،  3
  .28/25، والحكم العلوم جامع ،أحمد بن الرحمن عبدابن رجب،  4
، باب ما جاء فـي قيـام رمضـان،    ، كتاب الصالة في رمضانوطأ اإلمام مالكم، بن أنس أبو عبداهللا األصبحي، امالك 5

  .1/114، 250: حديث رقم
 .1/267، والحكم العلوم جامع ،أحمد بن الرحمن عبدابن رجب،  6
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 .في زمانه، وتعددت أشغالهم، فاحتاج إلعالمهم أذانًا يسبق توقيت األذان لصالة الجمعـة الناس 

 ثمدخول وقت الصالة، فاعتبر األذان األول تذكير للناس، حتى يتهيئوا للصالة بألن األذان إعالم 

ـ  إنه يقال ال لكن ،النبوة عهد في يكن لم وإن عنه اهللا رضي عثمان زاده الذي األذان هذا  ةبدع

 فصـار  ، ولم ينكروا عليه،بالسكوت الصحابة سائروقد وافقه . الراشد الخليفة مجتهدات من فإنه

، فهذه األمور وما شاكلها، لها أصـل  واحد كتاب في المصحف جمع ذلك ومن، 1اسكوتًي اإجماًع

  .في الدين وهذا ما سيأتي بيانه مفصالً مؤصالً في حينه في قواعد أخرى

حديث عام يشـمله بدعـة الـدين    . 2"، وكل ضاللة في النارلةضال بدعة وكل"وحديث 

. 3"َمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهـو رد " -صلى اهللا عليه وسلم–والدنيا، خصصه قوله 

  .باإلحداث في الدين دون أمر الدنيا

ما أحـدث  : "4"، وكل ضاللة في النارضاللة بدعة وكل"قال ابن حجر في شرح الحديث

وأما ما كان له أصل من الشرع يـدل عليـه   . 5"ن الشرع بطريق خاص وال عاموال دليل له م

  .6فليس ببدعة شرًعا وإن كان بدعة لغة

 البدعـة  فهـو  اأثـرً  أو اإجماًع أو سنةً أو اكتاًب وخالف أحدث ما: "وقال اإلمام الشافعي   

  .7"المحمودة البدعة فهو ذلك من شيئا يخالف ولم الخير من أحدث وما الضالة

                                                 
 بجامعـة  الشـريف  الحديث أستاذ الندوي الدين تقي. د: ق، تحقيمالك اإلمام موطأ، األصبحي عبداهللا أبو أنس بنا ،مالك 1

  .1/333، دمشق ،مالقل دار ،1،  طالمتحدة العربية اإلمارات
  .2/592، 867: ، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصالة والجمعة، حديث رقمصحيح مسلممسلم،  2
، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، حديث صحيح البخاريالبخاري، محمد بن إسماعيل،  3

، كتاب األقضية، بـاب نقـض   صحيح مسلم، ابوريبن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسمسلم، ا. 2/958، 2550: رقم

  .3/1342، 1718: األحكام الباطلة ورد محدثات األمور، حديث رقم
  .2/592، 867: ، كتاب الجمعة، باب تخفيف الصالة والجمعة، حديث رقمصحيح مسلممسلم،  4
  .20/330، البخاري صحيح شرح الباري تحف ،العسقالني الفضل أبو علي بن أحمد، حجر بنا 5
هــ،  1415 ،بيـروت ، العلمية الكتب دار، 2، طداود أبي سنن شرح المعبود عون ،العظيم الحق شمس محمد، آبادي 6

، العلميـة  الكتـب  دار، الترمذي جامع بشرح األحوذي تحفة ،الرحيم عبد بن الرحمن عبد محمد ،المباركفوري. 12/235

 .7/366، بيروت
 بمهمـات  العين قرة لشرح المعين فتح ألفاظ حل على الطالبين إعانة اشيةح، طاش محمد السيد ابن بكر وأب، الدمياطي 7

  .1/271، بيروت،والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار ،الدين
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  .1"طريقة في الدين مخترعة:"فتخصيص البدعة بما يتم إحداثه في الدين أكد عليه الشاطبي بقوله

أما الطرق المخترعة في غير الدين ليست بدعة، وهذا مفهوم من منطوق حديث رسول 

مسلم عن ثابت عن أنـس أن   األمام اهللا صلى اهللا عليه وسلم في حادثة تأبير النخيل مما أخرجه

فخرج شيًصا، فمـّر  : لو لم تفعلوا لصلح، قال: اهللا عليه وسلم مّر بقوم يلقّحون، فقالالنبي صلى 

  . 2"أنتم أعلم بأمر دنياكم: قال. قلت كذا وكذا: قالوا" ما لنخلكم؟: "بهم فقال

  تطبيقات على القاعدة: المطلب الثاني

   :أمثلة وتطبيقات من الواقع على ذلك

الدنيوية، التي يستساغ فيها التغيير مع مراعاة الضوابط الشرعية  إذ أنه من األمور: اللباس: أوالً

كستر العورة، وعدم التكّبر والتشبه بالنساء أو الرجال أو أهل الكتاب أو يصف أو يشـف، فقـد   

ثبت أن النبي صلى اهللا عليه وسلم قد لبس أشكاالً متعددة من األلبسة، فلـبس اإلزار والقمـيص   

، حتى أن لباسه كان على شاكلة قومه، ولـم  4س لبس العمامة والقلنسوة، وفي لباس الرأ3والرداء

حيث قـال  يحدث لباًسا جديًدا تبًعا لدينه، فإن قيل لم أمر بمخالفة اليهود والنصارى في ألبستهم، 

 فـي  وال خفافهم، في يصلون ال فإنهم والنصارى، ليهودخالفوا ا": -صلى اهللا عليه وسلم-النبي 

ال (ألن أمر المخالفة متعلق بلباس رجال الدين منهم خاصة، دّل على ذلك كلمـة  : ، قلنا5"نعالهم

الواردة في الحديث اآلنف الذكر، فالمخالفة في األمور الدينيـة، ولـيس فـي األمـور     ) يصلون

الدنيوية، وأما ما يلبسه المسلمون اليوم من لباس بضوابطه الشرعية المـذكورة ال يـدخل فـي    

 سـنن  لتتـبعن : "-صلى اهللا عليه وسلم–دخلتم في تبعية أهل الكتاب، لقوله وإن قيل قد . البدعة

                                                 
 .1/280، االعتصامالشاطبي، إبراهيم بن موسى،  1
لدنيا على سبيل الـرأي  ، كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرًعا دون ما ذكره من معايش اصحيح مسلممسلم،  2

12/54.  
، كتاب اللباس، باب ما جاء في سنن أبي داودحيث كان أحب الثياب إلى النبي صلى اهللا عليه وسلم القميص، أبو داود،  3

 .11/41، 3507: القميص، حديث رقم
  .3/452هـ، 1400 ، بيروت،المعرفة دار ،المأمون األمين سيرة في الحلبية سيرة، الدين برهان بن علي ،الحلبي 4
 الـدين  عالء اهللا، عبد بن بلبان بن علي: رتيب، تبلبان ابن بترتيب حبان ابن صحيح ،الُبستي حبان بن أحمد ،حبان بنا 5

 .5/561، الرسالة مؤسسة الفارسي،
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 اهللا رسـول  يا: قلنا" لسلكتموه ضب حرُج سلكوا لو حتى بذراع، اوذراًع بشبر، اشبًر قبلكم الذين

التبعية المقصودة إنما هي : قلنا .1"فمن؟: "وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول قال والنصارى؟ اليهود

  .ألخالقية والدينيةالتبعية ا

كـل هـذه    .ودرجات المنبر الموكيت والمراوح في المساجد، وأجهزة التكبير الصوتي،: ثانًيا  

، وإن لم تكن في عهد النبوة؛ ألنها تعتبر من المصالح المرسلة التـي تخـدم   اًاألمور ال تعّد بدع

ينطوي تحت األصـل   الدين، وال تناقضه، وهي وسائل حديثة تسهم في تسهيل نشر الدين، وهذا

  .العام في حفظ الدين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، الكتابين لأه به أراد قبلكم من سنن وسلم عليه اهللا صلى قوله بأن البيان ذكر، كتاب التاريخ، صحيح البخاريالبخاري،  1

، 4822: ، كتاب العلم، باب اتباع سنن اليهود والنصارى، حـديث رقـم  صحيح مسلممسلم، . 15/95، 6703: حديث رقم

13/52.  
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  المبحث الثاني

  العبادة التي ال تستند إلى دليل معتبر شرًعا بدعة: القاعدة الثانية 

   دليل القاعدة: المطلب األول

قوله و. 1"صلوا كما رأيتموني أصلي" :-صلى اهللا عليه وسلم-قول النبي  :دليل القاعدةو

  .2"خذوا عني مناسككم": عليه الصالة والسالم

 علـى  معانيهـا  تـدرك  ال العقول ألنفال يدخل في العبادات الرأي واالستحسان مطلقًا؛ 

 مـن  الوقف أصل إلى الرجوع من بد فال، فيها القياس إجراء ترك على العلماء حافظف ،التفصيل

  .3نقصان وال زيادة غير من، المنقول

بها وال إثبات شيء من األحكـام الشـرعية   ال يجوز االحتجاج  غير المعتبرةفاألحاديث 

كأحاديث صالة ليلة النصف من  .5المكذوبة الموضوعةال يجوز أن يعتمد على األحاديث و. 4بها

يا علي من صلى ليلة النصف من شعبان مائة ركعة بألف قل هـو اهللا أحـد   "، كحديث 6شعبان

  .7"قضى اهللا له كل حاجة طلبها تلك الليلة

 فـي  يس قرأ من" -صلى اهللا عليه وسلم–كقوله  سورة كذا فله كذا وذكر ثواب من قرأ

اثنـا   9، وكصالة الرغائـب 8"مغفورا أصبح الجمعة ليلة الدخان قرأ ومن له مغفورا أصبح ليلة

                                                 
 .1/226، 605: ، كتاب األذان، باب األذان للمسافر إذا كانوا في جماعة، حديث رقمصحيح البخاريالبخاري،   1
 المكرمة مكة ،الباز دار مكتبة، عطا القادر عبد محمد: تحقيق ،الكبرى البيهقي سنن ،علي بن الحسين بن أحمد، البيهقي 2

  .5/125، 9307: حديث رقم ،محسر وادي في اإليضاع هـ، كتاب الحج، باب1414 ،
 .1/190، االعتصامالشاطبي، إبراهيم بن موسى،  3
  .1/147، هـ 1427 ،الجوزي ابن دار ،5ط، والجماعة السنة أهل عند الفقه أصول معالم ، محمد بن حسين،الجيزاني 4
  .1/250، م2005، الوفاء ار، د3، طالجزار عامر،الباز أنور: قيحق، تالفتاوى مجموع ،الحليم عبد بن أحمد، تيمية بنا 5
سعود صالح الغطيشان، مكتبة العبيكـان، الريـاض،   . د: ، تحقيقشرح العمدة في الفقهابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم،  6

، دار ابـن عفـان،   1مشهور حسن آل سلمان، ط: ، تحقيقالموافقات، 1/169، االعتصامالشاطبي، . 1/416هـن 1413

  .1/72هـ، 1417
 المطبوعـات  مكتـب  ،غدة أبو الفتاح عبد :ق، تحقيالضعيفو الصحيح في المنيف المنار، بكر أبي بن محمدابن القيم،  7

 .90، صهـ1403 ، حلب،اإلسالمية
 .1/214مية، العل الكتب دار ،الموضوعة األحاديث في المصنوعة لآلليا ،الدين اللج ،السُّيوطي 8
  .1/118، إلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، امحمد الخطيب ،الشربيني 9
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عشر ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب، وصالة ليلة النصف من شعبان مائة 

اتفاق أئمة اإلسالم كما نص على ذلك العلماء المعتبـرون  ، وأمثال ذلك فهذا غير مشروع بركعة

  .1وال ينشىء من هذا إال جاهل مبتدع، وفتح هذا الباب يوجب تغيير شرائع اإلسالم

رغم هذا كله ال ننكر وجود خالف بين مناهج أهل الحديث من حيث تضعيف حديث أو 

 ونقصده في هذا المقـام هـو   هنتحدث عن الذي تصحيحه، فهذا االعتبار مأخوذ بالحسبان، ولكن

حسب قواعد التضعيف من كبار علماء الحـديث  أو الحديث الموضوع الحديث الواهي الضعيف 

  .في ذلك

   العمل بالحديث الضعيف: المطلب الثاني

وال يعمل بالحديث الضعيف عند عامة أهل العلم المعتبرين، وهذا مذهب الحنفية إال أنهم 

بشرط عدم شدة ضعفه، وأن يدخل تحت أصل عام، وأن ال يعتقد يعملون به في فضائل األعمال 

  .2مطلقًا ُسنّية ذلك، وأما الموضوع فال يجوز العمل به

 الضعيف بالحديث لها يتأنس، فضائل األعمال واآلداب الحكميةيقولون ومذهب المالكية 

  .3السلف عن المروية وباآلثار

وقال . 4ث الضعيف في فضائل األعمالالحديون في األخذ بيتسامح همرى الشافعية أنهنو

 تسـاهلنا  والترهيب الترغيب جاء وإذا اَألسانيد؛ في شّددنا والحرام الحالل إذا جاء: "اإلمام أحمد

 معناه ليس: اَألعمال فضائل في الّضعيف بالحديث العمل من العلماء عليه ما وكذلك اَألسانيد؛ في
                                                 

  .77، صالمنار المنيف في الصحيح والضعيفابن القيم،  1
 .1/385م، 1992ر، بيروت، ، دار الفكحاشية رد المحتار على الدر المختارابن عابدين، محمد أمين،  2
هــ  1415محمد عبد السالم شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، : تحقيق ،بلغة السالك ألقرب المسالكالصاوي، أحمد،  3

4/438. 
 والنحـو  واألصول الحديثو التفسير وعلوم الفقه في للفتاوي لحاويا، بكر أبي بن الرحمن عبد الدين جالل ،السيوطي 4

، م2000،لبنـان  ،بيـروت  ،العلميـة  الكتـب  دار ،1ط الرحمن عبد حسن اللطيف عبد: تحقيق، الفنون روسائ واإلعراب

 ،1، ط)الخطيب على البجيرمي( الخطيب شرح على الحبيب تحفة ،الشافعي عمر بن محمد بن سليمان ،البجيرمي .2/181

مغني المحتاج إلـى معرفـة   مد بن أحمد، الشربيني، شمس الدين مح. 2/569، م1996،لبنان ،بيروتة، العلمي الكتب دار

 .1/313، ألفاظ المنهاج على متن منهاج الطالبين
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 بـدليل  إال يثبـت  فـال  شرعّي حكم االستحباب فإّن ؛به ُيحتّج ال الذي بالحديث االستحباب إثبات

 الّدين من شَرع فقد شرعّي دليل غير من اَألعمال من عملًا يحّب َأنّه اللَّه عن َأخبر ومن شرعّي

يختلف العلماء في االسـتحباب كمـا    ولهذا التّحريم؛ َأو اإليجاب َأثبت لو كما اللَّه به يْأذن لم ما

أن يكون العمل مما قد ثبت : وإنما مرادهم بذلك. ل الدين المشروعيختلفون في غيره بل هو أص

أنه مما يحبه اهللا أومما يكرهه اهللا بنص أو أجماع كتالوة القرآن، والتسبيح والدعاء، والصـدقة  

والِعتق، واإلحسان إلى الناس، وكراهية الكذب والخيانة، ونحو ذلك فإذا ُروَِي حديث في فضـل  

وثوابها وكراهة بعض االعمال وعقابها، فمقـادير الثـواب والعقـاب     بعض األعمال المستحبة

وأنواعه إذا ُروَي فيها حديث ال نعلم أنه موضوع جازت روايته والعمل به، بمعنـى أّن الـنفس   

فال يجوز بمجّرده إثبات حكم شرعي، ال استحباب وال . ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب

  .1"الترغيب والترهيب غيره، ولكن يجوز أن ُيذكر في

، فكل عبادة ال تستند إلى ذلك فهـي  2الصحيحة السُّنّة  والدليل المعتبر شرًعا الكتاب أو

بدعة مردودة على صاحبها، فال يعبد اهللا إال كما شرع، وأقصد بالعبادة هنا الصالة أو الصيام أو 

ها أصل عام أو خاص فال تعّد إلى اهللا عّز وجّل من أعمال ل بهالحج وما شابهها، أما ما يتقّرب 

  .بدعة، وهذا ما سيأتي بيانه مفّصالً في حينه إن شاء اهللا تعالى

فموضوع حصر العبادة في أمور معينة موضوع شائك وشاق، ال نريـد الغـوض فـي    

  .بحاره، وإن جرينا في بعض أنهاره بنهاره الواضح، دون ليله المظلم

رسـول اهللا  اهللا و زيادات التي لم يشـرعها فكل ما يحدث في العبادات المشروعة من ال

صلى اهللا عليه وسلم فهي بدعة، بل كان صلى اهللا عليه وسلم يداوم في العبادات علـى تركهـا   

  .3ففعلها والمداومة عليها بدعة وضاللة

                                                 
  .18/65، مجموع الفتاويابن تيمية،  1
: عليه وعلق أحاديثه وخرج نصوصه ضبط تحقيق، الفقه أصول في المحيط البحر، بهادر بن محمد الدين بدر ،الزركشي 2

  .1/27، م2000 بيروت، لبنان، ،العلمية الكتب دار ،تامر محمد محمد. د
 دار، 1، طعطـا  عبدالقادر مصطفى، وعطا عبدالقادر محمد:  قيحق، تالفتاوى الكبرىابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم،  3

 .2/91، م1987، العلمية الكتب
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  المبحث الثالث 

  .1التقّرب إلى اهللا بما ليس له أصل بدعة: القاعدة الثالثة

  
  : دليل القاعدة: المطلب األول

§{ tΠöθu‹ø9$#: "أصل هذه القاعدة قوله تعـالى  Í≥ tƒ t⎦⎪ Ï% ©!$# (#ρ ãx x. ⎯ ÏΒ öΝ ä3 ÏΖƒÏŠ Ÿξsù öΝ èδöθt± øƒ rB 

Èβ öθt± ÷z $#uρ 4 tΠöθu‹ø9$# àM ù=yϑ ø. r& öΝ ä3 s9 öΝ ä3 oΨƒÏŠ àM ôϑ oÿøC r&uρ öΝ ä3 ø‹n= tæ ©ÉL yϑ ÷èÏΡ àMŠ ÅÊu‘ uρ ãΝ ä3 s9 zΝ≈n=ó™ M}$# 

$ YΨƒÏŠ 4"2. وقوله تعالى" :!$ tΒuρ ãΝ ä39s?#u™ ãΑθß™§9$# çνρ ä‹ ã‚sù $tΒ uρ öΝ ä39pκtΞ çμ ÷Ψtã (#θßγ tFΡ $$ sù 4 (#θà) ¨? $# uρ ©!$# 

( ¨β Î) ©!$# ß‰ƒÏ‰x© É>$s) Ïèø9$# ∩∠∪"3.  

: ، وقوله عليه الصالة والسالم4"صلّوا كما رأيتموني أصلّي: "وقوله صلى اهللا عليه وسلم

  .وا عبادة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، وحديث الرهط الثالثة الذين تقال5ّ"خذوا عنّي مناسككم"

فقد ذكر االمام مسلم في صحيحية عن أنس رضي اهللا عنه أن نفر من أصـحاب النبـي   

سألوا ازواج النبي صلى اهللا عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم ال اتزوج النساء وقـال  

فحمد اهللا وأثنى عليه وفقال بعضهم ال أكل اللحم وقال بعضهم ال أنام على فراش فخطب الناس  

ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وانام واصوم وأفطر واتزوج النساء فمـن رغـي عـن    

  6.سنتي فليس مني 

أن هؤالء أرادوا فعل عبادة تقّرًبا إلى اهللا عّز وجّل، فلم يقّر له الشـرع   :ووجه الداللة 

، دّل على ذلك قولـه  ا لم يشرع فهو بدعة وضاللةبذلك، ففهم منه أن كّل تقّرب إلى اهللا تعالى بم

                                                 
 .63، صقواعد معرفة البدعالجيزاني،  1
  .3:سورة المائدة، اآلية 2
  .7: سورة الحشر، اآلية 3
 .1/226، 605: ، كتاب األذان، باب األذان للمسافر إذا كانوا في جماعة، حديث رقمصحيح البخاريي، البخار 4
  .5/125، 9307: حديث رقم ،الكبرى البيهقي سنن ،علي بن الحسين بن أحمد، البيهقي 5
  1401حديث رقم : 1020ص/2، ج صحيح مسلم: مسلم  6
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ا كان يخطـب إذا  مبين -صلى اهللا عليه وسلم-النبي  وحديث .1 )من رغب عن سنّتي فليس مني(

فقال . وال يتكلم لأبو إسرائيل نذر أن يقوم وال يقعد، وال يستظ: هو برجل قائم، فسأل عنه، فقالوا

  .2"كلم وليستظل، وليقعد وليتّم صومهُمره فليت: "-صلى اهللا عليه وسلم–النبي 

أمر الناذر أن يستظل وأن يتكلّم، وهذه مباحـات   -صلى اهللا عليه وسلم–النبي أن  :ووجه الداللة

  .3في أصلها، لكن لما أجراها مجرى ما يتشّرع به وُيدان هللا به صارت معاصي هللا

$" :حّرمت عبادة األصنام رغم أنهم كانوا يقولونفقد  tΒ öΝ èδß‰ç6÷ètΡ ωÎ) !$ tΡθç/Ìhs) ã‹Ï9 ’n< Î) «!$# 

#’s∀ø9ã—"4؛ ألن عبادتهم كانت ليس كما يريد اهللا عز وجل.  

  اهللا هشرعي المقصود بـ ما: المطلب الثاني

يقصد بما لم يشرع من العبادات التي يتقّرب بها إلى اهللا عّز وجّل مما ال أصل له فـي  

عبادة ما ُحّرم أو ما كان منهًيا عنه، فهـذه األمـور   الشرع عاًما كان أو خاًصا، وال نريد بهذه ال

  .داخلة تحت مسمى المعاصي واآلثام

، وقد ثبت النقل الصحيح الصريح بأنه ال يقربه إلى اهللا 5فال يعبد اهللا تعالى إال بما شرع

⎯ô: "قـال تعـالى  . 6وعلى الوجه الذي شرع إال العمل بما شرع، tΒuρ ß⎯|¡ ômr& $ YΨƒÏŠ ô⎯ £ϑ ÏiΒ zΝ n= ó™r& 

… çμ yγ ô_uρ ¬!"1.  

                                                 
. 5/1949، 4776: تاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، حديث رقـم ، كصحيح البخاريالبخاري، محمد بن إسماعيل،  1

 ووجـد  إليه نفسه تاقت لمن النكاح استحباب باب، كتاب النكاح، صحيح مسلممسلم، أبو الحسين ابن الحجاج النيسابوري، 

  .2/1020، 1401: ، حديث رقمبالصوم المؤن عن عجز من واشتغال مؤنة
  .10/15، 2676: الجهاد والسير، باب فضل الخدمة في الغزو، حديث رقم ، كتابصحيح البخاريالبخاري،  2
  .1/173، الموافقات، 1/325، االعتصامالشاطبي،  3
  .3:سورة الزمر، اآلية 4
مجلة البحوث اإلسالمية، مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة إلدارة البحوث العلمية والدعوة واإلرشاد، موقع الرئاسة  5

 اشـية ح ،قاسم بن محمد بن الرحمن عبد، النجدي، http:// www.alifta.com، 29/79وث العلمية واإلفاء، العامة للبح

 .451/ 3، هـ 1397، 1، طالمستقنع زاد شرح المربع الروض
  .1/90، االعتصامالشاطبي،  6
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فإسالم الوجه إلى اهللا تعالى بما يتضّمن إخالص قصد العبد هللا بالعبادة لـه  " :وجه الداللة

أال نعبد إال  ،وحده، وهو محسن بالعمل الصالح المشروع المأمور به، وهذان أصالن جماع الدين

  .2"اهللا وأن نعبده بما شرع، ال نعبده بالبدع

Πr& óΟ÷: "وقال تعالى ßγ s9 (#àσ ¯≈Ÿ2u à° (#θããuŸ° Ο ßγ s9 z⎯ ÏiΒ É⎥⎪ Ïe$!$# $tΒ öΝ s9 .β sŒù'tƒ Ïμ Î/ ª!$#"3         .  

: أن ال نعبد إال اهللا، والثـاني : جمعت اآلية الكريمة أصلين عظيمين أحدهما: وجه الداللة

ه إال أن النعبده إال بما شرع، ال نعبده بعبادة مبتدعة، وهذان األصالن هما تحقيق شهادة أن ال إل

  .4اهللا وأّن محمًدا رسول

فقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلميـة واإلفتـاء   : كمسألة الجهر بالنية في الصلوات

  :بالسعودية عن هذه المسألة، فكانت اإلجابة كاآلتي

 رضي أصحابه وال وسلم عليه اهللا صلى النبي هدي من يكن لم محدث أمر بالنية لنطقا"

 فهو منه ليس ما هذا أمرنا في أحدث من": وسلم عليه اهللا صلى النبي قولل يجوز فال عنهم، اهللا

  .6"وسلم وصحبه آلهعلى و محمد نبينا على اهللا وصلى التوفيق، وباهللا .5"رد

لم يشرع كذا وكذا لعدم ورود الدليل النقلي على "فنجد عبارة مشهورة عند معظم الفقهاء 

لم يشرع في شهر رمضان إال صوم يـوم واحـد   " خاصة في العبادات، جاء في المبسوط". ذلك

                                                                                                                                               
  .125: سورة النساء، اآلية 1
  .1/451، خالفة أصحاب الجحيماقتضاء الصراط المستقيم مابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم،  2
  .21: سورة الشورى، اآلية 3
  .1/133، مجموع الفتاوىابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم،  4
، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، حديث صحيح البخاريالبخاري، محمد بن إسماعيل،  5

، كتاب األقضية، باب نقـض األحكـام الباطلـة ورد    صحيح مسلم، بن الحجاج أبو الحسينمسلم، ا. 2/958. 2550: رقم

  .3/1342، 1718: محدثات األمور، حديث رقم
 العلميـة  لبحـوث ا الدائمـة  اللجنة، الثانية المجموعة -الدائمة اللجنة فتاوى ،الرزاق عبد بن أحمد ،الدويش 6

   .5/300، 18884: ، السؤال الثالث من الفتوى، رقمواإلفتاء
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أي إذا نذر أن يصوم يوًما، فال يصـح أن يصـومه فـي    . 1"وهو الفرض، فال يصح التكفير به

  .رمضان، ألن صيام أيام رمضان واجب مضيق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 والتوزيـع،  والنشر للطباعة الفكر، 1، طالميس الدين محي ليلخ :وتحقيق دراسة ،لمبسوطا ،أحمد بن محمد، السرخسي 1

  .7/22، م2000 ،لبنان بيروت،
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  المبحث الرابع

  ما لم يثبت حسنه بدليل شرعي ففعله بدعة: القاعدة الرابعة 

  

   دليل القاعدة: المطلب األول

ـ  سّن من" -صلى اهللا عليه وسلم-وهذه القاعدة تستند على حديث الرسول   حسـنةً  نةًُس

ـ  سـنّ  نوَم، اشيًئ أجورهم من ينقص ال بها عمل نَم أجر ومثل ،أجرها له كان بها فيعمل  نةًُس

  .1"اشيًئ أوزارهم من ينقص ال بها عمل نَم ووزر ،وزرها عليه كان بها فعمل ،سيئةً

ففاعلـه   شرًعا على أن ما ثبت حسنه ،ومفهومه ،بمنطوقه الشريف دّل هذا الحديث: ه الداللةوج

  .ففاعله له على فعله وزر شرًعا له أجر، وما لم يثبت حسنه

، مـع أن  2فيبقى العموم محفوظًا ال خصوص فيه ،فليس من البدع شرًعا فما ثبت حسنه

وليس ما حّسنه الناس، فما ُروي عـن   .3حه الشرعالحسن مطلقًا ما حّسنه الشرع، والقبيح ما قّب

ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند اهللا حسن، ومـا رآوه سـيًئا فهـو    : "النبي صلى اهللا عليه وسلم

  .4حديث ال أصل له". سيء

  بالحسنالمقصود : المطلب الثاني

ذم عليه، والقبيح ما قّبحه الشرع بالزجر عنه وال ،فالحسن ما حّسنه الشرع بالحثّ عليه 

  .5فقالوا الحسن حسن لذاته والقبيح كذلك المعتزلة والروافضوقد خالف في ذلك 

                                                 
 .5/198، 1691: ، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة، حديث رقمصحيح مسلممسلم،  1
 .1/271،اط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيماقتضاء الصرابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم،  2
 محمـد ، الشوكاني. 2/65هـ، 1414، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، طأصول السرخسيالسرخسي، محمد بن أحمد،   3

 ،العربـي  الكتـاب  دار، 1ط عناية، عزو أحمد الشيخ: قيحق، تاألصول علم من الحق تحقيق إلي الفحول رشادإ ،علي بن

  .2/183، م1999، بطنا كفر،دمشق
  .2/17، الرياض ،المعارف مكتبة، الضعيفة السلسلة ،الدين ناصر محمد ،األلباني 4
 ،المعاصر الفكر دار ،3، طهيتو حسن محمد الدكتور :عليه وعلق نصه وخرج حققه ،المنخول ،محمد بن محمد، الغزالي 5

  .1/64،م1998،سورية ،دمشق ،الفكر دارو ،لبنان ،توبير
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 يقـدم  أن وهـو  باإلجماع، واجب: أحدهما: كلمة يطلقها أهل العلم على ضربين فالحسن

 والقبيح الشرع، حسنه ما الحسن ألن به؛ العمل يجب فهذاه، حسنعلى  العقلي، أو الشرعي الدليل

$ ?Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζs: "كقوله تعـالى  .الشرع قبحه ما tΒ yxs3 tΡ Ν à2 äτ !$ t/#u™ š∅ÏiΒ Ï™!$ |¡ ÏiΨ9$# ωÎ) $tΒ ô‰s% 

y# n=y™ 4 … çμ ¯Ρ Î) tβ$ Ÿ2 Zπ t± Ås≈sù $ \F ø) tΒ uρ u™!$ y™uρ ¸ξ‹Î6y™ ∩⊄⊄∪"1.  

 األختـين  بين والجمع األب، امرأةنكاح  إال اهللا حّرم ما يحّرمونكانوا  الجاهلية هلإن أف

  .2ه، لكن الشرع قّبحه وإن استحسنه الناس، فاالعتبار للشرع، وليس للخلقفكانوا يرون حسن

 وفي شرعي بدليل امحظوًر الشيء يكون أن مثل الدليل، مخالفة على يكون أن: الثاني والضرب

 عنـدنا  فهـذا ، التخفيف الناس عادات وفي يغلظه دليل الشرع في يكون أو إباحته، الناس عادات

 إجماًعا أو نصا، الدليل ذلك كان سواء والرأي، العادة وترك الدليل، تباعا ويجب به، القول يحرم

≅: "كمصافحة النساء األجنبيات، فقد حرمه الشرع، بقولـه تعـالى   .3اقياًس أو è% š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ù= Ïj9 

(#θ‘Òäótƒ ô⎯ ÏΒ ôΜ ÏδÌ≈|Áö/r& (#θÝà x øt s†uρ óΟ ßγ y_ρ ãèù 4 y7 Ï9≡sŒ 4’s1 ø—r& öΝ çλ m; 3 ¨β Î) ©!$# 7Î7 yz $ yϑ Î/ tβθãèoΨóÁtƒ 

، فمن باب أولى مطلوب منهم أن ال يلمسوا وال يصافحوا يحلُّ ال عما بالغض أمروافقد  .4"∪⊂⊃∩

  .5من ال يحّل

                                                 
  .22: ء، اآليةسورة النسا 1
  2/9، زاد المسير في علم التفسيرالجوزي، عبد الرحمن بن علي،  2
 .2/183، إرشاد الفحولالشوكاني،  3
  .30: سورة النور، اآلية 4
 .4/442، زاد المسير في علم التفسيرالجوزي، عبد الرحمن بن علي،  5
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  تطبيقات على الحسن والقبيح: الثالثالمطلب 

، فكل ما ال أصل له فـي الكتـاب   1والّسنّةإذًا ما وجِد له أصل في الكتاب  فاالستحسان

ومن األمثلـة   .ما كان في العبادات وخاصةكان األصل بخالفه يدخل في قائمة البدع والّسنّة، أو 

استحسان بعض المتصوفة شّد الرحال والصالة في مقامات األولياء، كمقام محي الدين : على ذلك

 ولـد  األوليـاء،  خاتم أنه أتباعه عند وُيعّد، األكبر بالشيخ ومريديه أتباعه عند الملقب عربيابن 

 فيها وله ،فيها ودفن ،مات حيث دمشق في واستقر بغداد وزار وحج مصر إلى ورحل دلسباألن

لكن فعلهم هذا ال أصل له في كتاب اهللا الكريم، وال في سنة . 2تعالى اهللا دون من ويعبد يزار قبر

مسجد الحـرام، ومسـجدي هـذا     تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد، ال: "حيث قال. نبّيه األمين

  .فاستحسانهم هذا داخل في البدعة. 3"د األقصىوالمسج

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

 وزارة: الناشـر ، 2، طالنشـمي  جاسم عجيل.د :قيق، تحاألصول في الفصول ،الرازي علي بن أحمد اإلمام ،الجصاص 1

  .4/227هـ، 1414، الكويت دولة اإلسالمية والشئون األوقاف
  .1/9، وطرقها الصوفية ،ممدوح ،الحربي 2
، سنن ابن ماجـه ، ابن ماجه،  5/405، 1783: ، كتاب المناسك، باب إتيان المدينة، حديث رقمسنن أبي داودأبو داود،  3

  .4/327، 1399:والسنة فيها، باب ما جاء في الصالة في مسجد بيت المقدس، حديث رقم كتاب إقامة الصالة
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  المبحث الخامس 

  .كل عبادة غير معللّة مخالفتها بدعة: القاعدة الخامسة

  

  اللغة وفي االصطالح معنى العلة في: المطلب األول

  .1سَبب َأي لهذا ِعلَّة هذاالسبب، يقال  :العلة في اللغة

 وجود وجوده من يلزم وال العدم عدمه من يلزم بطمنض ظاهر وصفهي  :العلة في االصطالح

  .3فالعلة مدار الحكم، فإذا وجدت العلة وجد الحكم. 2لذاته عدم وال

   :دليل القاعدة: المطلب الثاني

صالة التراويح، فقد تركها النبي صلى اهللا عليه وسلم بعد أن صالها ليلتين، فهذا ال يدل 

 أنحيـث ورد  . 4ترك وهي ترك خشية أن تفرض عليهمعلى عدم مشروعيتها؛ ألنه بّين علة ال

 مـن  صلى ثم ،ناس بصالته فصلى ليلة ذات المسجد في صلى سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول

 اهللا صلى- اهللا رسول إليهم يخرج فلم ،الرابعة أو الثالثة الليلة من اجتمعوا ثم الناس فكثر ،القابلة

 أنـي  إال إلـيكم  الخـروج  من يمنعني فلم ،صنعتم لذيا رأيت قد" :قال أصبح فلما -وسلم عليه

  .5"عليكم تفرض أن خشيت

                                                 
  .11/467، العرب سانل ،مكرم بن محمد، منظور بنا 1
  .1/91 ،بلغة السالك ألقرب المسالكالصاوي، أحمد،  2
 مكتبـة ، 2، طحمـاد  نزيـه  و الزحيلي محمد: ، تحقيقالمنير الكوكب حشر، العزيز عبد بن أحمد بن محمد، النجار ابن 3

  .3/47، م 1997، العبيكان
. 3/446، شرح الكوكب المنيـر ابن النجار، . 1/278، جهلُه الفقيَه يسع ال الذي الفقه أصول ،نامي بن عياض ،السلمي 4

 ماديـك  ولـد  أحيـد  محمـد  محمـد : تحقيق ،المالكي المدينة أهل فقه في الكافي ،اهللا عبد بن يوسف عمر أبو القرطبي،

 بـن  اهللا عبـد ، المقدسي. 1/255، م1980، السعودية العربية المملكة الرياض، الحديثة، الرياض مكتبة، 2، طموريتانيال

  .1/264، حنبل بن أحمد المبجل اإلمام فقه في لكافيا، محمد أبو قدامة
: افل، حـديث رقـم  ، كتاب الجمعة، باب تحريض النبي صلى اهللا عليه وسلم على صالة النوصحيح البخاريالبخاري،  5

، كتاب صالة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التـراويح،  صحيح مسـلم مسلم، . 4/290، 1016

 .4/148، 1270: حديث رقم
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بالرفيق األعلى، فمن قام ليالي رمضان كلهـا   -صلى اهللا عليه وسلم–وبعد التحاق النبي 

ال يعد فعله بدعة، النتفاء العلة، وهي خشية أن تفرض، فهي لم تفرض، وكذلك عدد ركعات قيام 

 عـن  عائشـة  سألتعلى ثمان ركعات، فقد سئلت  -لى اهللا عليه وسلمص–الليل، فلم يزد النبي 

 يصـلي  ركعـة  عشرة ثالث يصلي كان: فقالت بالليل -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول صالة

 ويصـلي  ،فركع قام يركع أن أراد فإذا ،جالس وهو، ركعتين يصلي ثم ،يوتر ثم ،ركعات ثمان

لكن من زاد على ذلك فليس ببدعة، فقد صالها . 1"بحالص صالة من واإلقامة النداء بين ركعتين

فلو أن الزيادة على عـدد الركعـات فـي    . 2عشرين ركعة -رضي اهللا عنه–عمر بن الخطاب 

وهو أقرب الناس وأعلمهـم بسـنّة    -رضي اهللا عنه–التراويح بدعة، لما فعله عمر بن الخطاب 

  .-صلى اهللا عليه وسلم–النبي 

  على القاعدة تطبيقات : المطلب الثالث

  إسدال اللباس أسفل الكعبين

فمعرفة العلة ضرورة لمعرفة الفعل بدعة أم ال، ومن ذلك لبس الثوب الطويل، معلل، وذلك ألن  

  .مدار النهي عنه الِكبر والخيالء، وقد وردت عدة أحاديث في ذلك منها

ر اهللا إليه يوم من جر ثوبه خيالء لم ينظ: "ما جاء في الحديث قوله صلى اهللا عليه وسلم

–أن أحد شقي ثوبي يسترخي إال أن أتعاهد ذلك منه، فقـال رسـول اهللا   : القيامة، فقال أبو بكر

  .3"إنك لستَ تصنع ذلك خيالء: "-صلى اهللا عليه وسلم

. فالعلة في هذا الحديث واضحة وهي الخيالء، ونفى الذم في حق الصديق لعـدم تكّبـره  

بعض المنتسبين لهذا الدين يرى أنه من لبس دشداشة طويلـة  فالحكم يدور حول العلة، ولألسف 

أو بنطاالً طويالً يعّد من أهل البدع، وهذا ينّم عن جهل هوالء أو قصـر فهمهـم للعلـة، فلـذا     

                                                 
 .6/249، 26165: ، مسند األنصار، حديث السيدة عتئشة، حديث رقممسند اإلمام أحمدأحمد،  1
، كتاب الصالة في رمضان، باب ما جاء فـي قيـام رمضـان،    وطأ اإلمام مالكم، بن أنس أبو عبداهللا األصبحي، امالك 2

  .1/114، 250: حديث رقم
  .10/450، باب تحريم جر الثوب، صحيح مسلم، مسلم، 11/500، صحيح البخاريالبخاري،  3
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يحكمون على أفعال العباد بالبدعة؛ ألنهم لم ينظروا إلى العلة، بل نظروا إلى حرفية النصـوص  

  .1"ألن العبادات ال تعلل"تكاد تكون معدومة؛  ال إلى روحها، فالعلة في العبادات

فعدد ركعات الصالة ووقت الصلوات وشهر رمضان ومدة الصيام وهكذا ال توجد لهـا  

  .عله ظاهرة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، لبنـان ، وتبيـر ، العلميـة  الكتـب  دار ،1، طالوصول منهاج شرح السول نهاية ،الرحيم عبد الدين جمال، اإلسنوي 1

  .2/229، م1999



 55

  المبحث السادس 

التغيير في الزمان والمكان والعدد والصفة والهيئة والكيفية في : القاعدة السادسة

  .1العبادات بدعة

ما سبق أنه يشترط في العبادات االتباع، وال يجوز االبتداع، وحتى يكون االتباع علمنا في

  .2صحيًحا فال بّد للعمل أن يكون موافقًا للشريعة اإلسالمية

  .التغيير في زمان العبادة بدعة: المطلب األول

  .دليل القاعدة: الفرع األول

:kptø: "قال تعالى $# Ößγ ô©r& ×M≈tΒθè=÷è̈Β"3 .عـالى وقوله ت" :¨β Î) nο 4θn=¢Á9$# ôM tΡ%x. ’n?tã š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$# 

$ Y7≈tF Ï. $ Y?θè% öθ̈Β ∩⊇⊃⊂∪"4 . وقوله تعـالى" :⎯yϑ sù y‰ Íκy− ãΝ ä3ΨÏΒ töκ ¤¶9$# çμ ôϑ ÝÁuŠ ù=sù ("5 .   فهـذه أركـان

إن الحج في شهر رجب أو شـعبان أو  : اإلسالم الثالثة نرتبط بأزمنة مخصوصة، فلو قال قائل

ي القعدة وذي الحجة، لحكمنا عليه باالبتداع؛ ألنه أحدث في الدين المعلوم رمضان بدل شوال وذ

بالضرورة جديًدا، حتى في أيام الحج كيوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة، فلو حج حاج 

  .وأعتقد أنه يفعل صواباً ووقف بعرفة قبل هذا الزمان أو بعده لم يقبل له حًجا وكان مبتدًعا

  :تطبيقات على هذه القاعدة: الفرع الثاني

الصلوات المفروضة لها أوقات مخصوصة، فمن صلّى الفجر قبل الوقت أدخـل علـى   ف

  .الدين ما ليس منه، فكان عمله مردود غير مجزئ

                                                 
  .56-51هـ، ص1425، بيت المقدس، فلسطين، 2، طاتباع ال ابتداععفانة، حسام الدين،  1
  .51المرجع السابق، ص 2
  .197: سورة البقرة، اآلية 3
  .103: سورة النساء، اآلية 4
  .185: سورة البقرة، اآلية 5
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وال بعده وال يعّد مـن صـيام    1وصوم رمضان قبل رمضان ال يجوز لعذر من األعذار

  .رةالشهر؛ ألن الشهر معروف ومعلوم من الدين بالضرو

وكثير من العبادات مقرونة بأزمنة مخصوصة كصالة الجمعة يـوم الجمعـة وصـالة    

العيدين يوم العيد وهكذا، فأي تغيّير في هذه األزمنة المخصوصة يعّد بدعة، وإحداث في الـدين  

  .مردود على محدثة

  .التغيير في مكان العبادة بدعة: المطلب الثاني

  .دليل القاعدة: الفرع األول

Lym x®©4: "تعالىقوله -1 è= ö7 tƒ ß“ ô‰oλ ù; $# … ã& ©# ÏtxΧ"2 . 

كمـا  . 3بّينت اآلية الكريمة أن محل الهدي وانتهاءه إلى البيت العتيق، وهو الكعبـة  :وجه الداللة

$: "جاء في قوله تعـالى  Nƒô‰yδ x Î=≈t/ Ïπ t7 ÷ès3ø9$# "4 .  وقـال تعـالى" :¢Ο èO !$yγ = ÏtxΧ ’n< Î) ÏM ø t7 ø9$# È,Š ÏF yèø9$# 

، فمن ساق الهدي إلى الطائف أو جدة أو ذبحه في 6والمراد بالبيت العتيق هنا الحرم كله. 5"∪⊃⊃∩

  . بلده كفلسطين مثالً، يعتبر فعله بدعة

 . 7"الحج عرفة: "-صلى اهللا عليه وسلم-وقوله  - 1

                                                 
  .2/289، دار المعرفة، بيروت، الدقائق كنز شرح الرائق البحر ،إبراهيم بن الدين زين ،نجيم ابن 1
  .196: سورة البقرة، اآلية 2
، دار طيبة للنشـر والتوزيـع  ، 2، طسامي بن محمد سالمة: قيحق، تتفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر ابن كثير، 3

  .5/423،  م 1999
  .95: سورة المائدة، اآلية 4
 .33:/سورة الحج، اآلية 5
 بيـروت، ، العربـي  التـراث  إحيـاء  دار، قمحـاوي  الصادق محمد: تحقيق، القرآن أحكام ،علي نب أحمد ،الجصاص 6

  .5/79هـ، 1405
، سـنن  النسـائي . 9/14، 3006: ، كتاب المناسك، باب من أتى عرفة قبل الفجر، حديث رقمسنن ابن ماجه ابن ماجه، 7

  .10/28، 2966: ، كتاب مناسك الحج، باب فرض الوقوف بعرفة، حديث رقمالنسائي
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أن الحج إال في اليوم التاسع من ذي الحجـة،   -صلى اهللا عليه وسلم–بّين الرسول : وجه الداللة

وم عرفة، حيث يقف الحجاج في جبل عرفات، فلو وقف الحاج في هذا اليوم في ِمنـى أو  وهو ي

  . مزدلفة أو في أي مكان خارج حدود عرفات، يعتبر فعله بدعة

  :تطبيقات على هذه القاعدة: الفرع الثاني

، فأمكنة شعائر الحـج عرفـات،   1فما كان مختًصا بمكان ال يجوز في غير ذلك المكان

  . نُغّير مكان الحج إلى بيت المقدس فهو مبتدع: فة والبيت الحرام، فلو قال قائلوِمنى ومزدل

  التغيير في عدد العبادة بدعة: المطلب الثالث

كعـدد  . هناك عبادات مقترنة بعدد الزيادة والنقصان فيها ُيعد بدعة وصـاحبها مبتـدع  

  .الصلوات الخمس المفروضة

  القاعدة دليل: الفرع األول

ــال   ــه تع Ÿω" ãΝ: ىقول ä. ä‹ Ï{#xσ ãƒ ª!$# Èθøó̄=9$$ Î/ þ’Îû öΝ ä3 ÏΖ≈yϑ ÷ƒr& ⎯Å3≈s9uρ Ν à2ä‹ Ï{# xσ ãƒ $ yϑ Î/ 

ãΝ ›?‰¤) tã z⎯≈yϑ ÷ƒF{$# ( ÿ… çμ è? t≈¤ s3 sù ãΠ$ yèôÛÎ) Íο u|³ tã t⎦⎫ Å3≈|¡ tΒ ô⎯ÏΒ ÅÝy™ ÷ρ r& $ tΒ tβθßϑ ÏèôÜ è? öΝ ä3Š Î=÷δr& ÷ρ r& 

óΟ ßγ è? uθó¡ Ï. ÷ρ r& ãƒÌøtrB 7π t6s% u‘ ( ⎯yϑ sù óΟ ©9 ô‰Åg s† ãΠ$u‹ÅÁ sù Ïπ sW≈n=rO 5Θ$ −ƒr& 4 y7 Ï9≡sŒ äο t≈¤ x. öΝ ä3ÏΨ≈yϑ ÷ƒr& #sŒÎ) 

óΟ çF ø n= ym "2.  

دلت اآلية الكريمة على أن كفارة اليمين صيام ثالثة، فمن زاد عليها أو أنقص منها : وجه الداللة

  .إذ العدد مقصود ومحصور، فمن غّير فيه وبّدل دخل فعله في االبتداع. فقد ابتدع

ذلك الطواف سبًعا، وصالة الظهر أربًعا وهكذا، ومن الشرع فإن من أمـر بـأمر   ومثل 

وقّيده بعدد مخصوص، فزاد المأمور على ذلك العدد أو نقص منه، فأنكر عليه األمر الزيـادة أو  

                                                 
  .1/105، أصول السرخسيالسرخسي،  1
  .89: سورة المائدة، اآلية 2
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، فإن اّدعى المأمور أنه قد فعـل  1النقص، كان هذا اإلنكار مقبوالً عند كل من يعرف لغة العرب

كونه نقص عنه أو زاد عليه، كانت دعواه هذه مردودة عند كل من يعـرف لغـة    ما ُأمر به مع

  . العرب

  :تطبيقات على هذه القاعدة: الفرع الثاني

فالزيادة على العدد في العبادات بدعة، كعدد ركعات صالة الفرض، وعدد األشواط فـي  

الفاعل أن الزيادة أفضـل  إذا تعّمد أو قصد . الطواف، والزيادة في عدد جلدات حّد الزنا والقذف

وأثوب، نقول أنه مبتدع، وأما إذا أخطأ فال يعد مبتدًعا، ففي عدد األشواط في الطواف إن طاف 

ثمانية، فال يعّد مبتدًعا، كأن شك أنه طاف سبًعا أو ثمانية؛ ألنه بنى على األقل وهذا هو األصل، 

  .وكذلك األمر في عدد ركعات الصالة

  ر في صفة العبادة بدعةالتغيي: المطلب الرابع

  .2"صلّوا كما رأيتموني أصلّي: "قوله صلى اهللا عليه وسلم .دليل القاعدة: الفرع األول

دّل الحديث الشريف على أن الصالة أقوال وأفعال مخصوصة موصوفة، مفتتحـة  : وجه الداللة

  .عبالتتكبير، مختتمة بالتسليم، فمن زاد أو أنقص غير مخطئ أو غير جاهل فقد ابتد

  .3"خذوا عنّي مناسككم: "وقوله صلى اهللا عليه وسلم

في صفة أفعال  -صلى اهللا عليه وسلم–ففي الحديث أمر بوجوب متابعة أفعال النبي : وجه الداللة

مناسك الحج، مثل صفة الطواف بالبيت فإنه عكس عقارب الساعة، فمن طـاف مـع عقـارب    

  .ى وأفضل، فقد ابتدعالبدء باليمين أول: تيامنوا؛ أي: الساعة، وقال

  

                                                 
 .2/44، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم األصولالشوكاني، محمد بن علي،  1
  .1/226، 605: ، كتاب األذان، باب األذان للمسافر إذا كانوا في جماعة، حديث رقمصحيح البخاريالبخاري،  2
  .5/125، 9307: حديث رقم ،الكبرى البيهقي سنن ،علي بن الحسين بن مدأح، البيهقي 3



 59

  :تطبيقات على هذه القاعدة: الفرع الثاني

فال يجوز تغيير صفة العبادة المشروعة، فال تفتتح الصالة بغير التكبير المشروع؛ وهو  

، وكذلك التغيير في صفة سـائر  1قول اهللا أكبر، كما أنه هو التكبير المشروع في األذان واألعياد

  .العبادات يعّد من البدع

  التغيير في جنس العبادة بدعة: مطلب الخامسال

   .دليل القاعدة: الفرع األول

ــالى ــال تع šχ: "ق ô‰ç7 ø9$#uρ $ yγ≈oΨù= yèy_ /ä3 s9 ⎯ÏiΒ ÎÈ∝ ¯≈yèx© «!$# ö/ä3 s9 $ pκ Ïù × öyz ( (#ρ ãä. øŒ$$sù zΝ ó™$# «!$# 

$ pκö n=tæ ¤∃ !#uθ|¹ ( #sŒÎ* sù ôM t7 y_uρ $pκ æ5θãΖã_ (#θè=ä3 sù $ pκ ÷]ÏΒ (#θßϑ ÏèôÛ r&uρ yì ÏΡ$ s) ø9$# §tI ÷èßϑ ø9$#uρ 4"2  

 أجمـع دلتّ اآلية الكريمة على أن األضاحي ال تكون إال من النعم، وقـد  : وجه الداللة

 بالنسـبة  واألنثـى  الـذكر  وأن ،)المـاعز  الغـنم،  البقر، اإلبل،(:هذه النعم هي أن على العلماء

. 3الترتيـب  هذا على الغنم ثم البقر، ثم اإلبل، األفضل أن على واتفقوا سواٌء، والهدي لألضاحي

  .فمن ضّحى بغير جنس المذكورات فقد ابتدع

فال بّد للعبادة أن تكون موافقة للشرع في جنسها فلو تعّبد إنسان هللا بعبـادة لـم يشـرع    

جنسها فهي غير مقبولة كأن يضحي رجل بفرس فال تصح أضحيته؛ ألنه خالف الشـريعة فـي   

  .4)اإلبل والبقر والغنم(من بهيمة األنعام  الجنس فاألضاحي ال تكون إال

  

  

                                                 
  .359/ 20، مجموع الفتاوىابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم،  1
  .36: سورة الحج، اآلية 2
  .287/ 1، تفسير آيات األحكامالصابوني، محمد علي،  3
  .52، صاتباع ال ابتداععفانة، حسام الدين،  4



 60

  :تطبيقات على هذه القاعدة: الفرع الثاني

وكذلك الوضوء بالماء، فلو قال قائل يجزئ الوضوء بالكاز أو البنزين أو السبيرتو، لقلنا 

له أنت صاحب بدعة؛ ألن الماء الجنس الذي يتوضئ به، وكذلك كفارة القتل الخطأ تكون بعتـق  

⎯: "منة؛ لقوله تعالىرقبة مؤ tΒuρ Ÿ≅tF s% $ ·ΨÏΒ÷σ ãΒ $\↔ sÜ yz ãƒÌóstGsù 7π t7 s% u‘ 7π oΨÏΒ÷σ •Β"1 .  فلو قـال قائـل :

  .يجزئ أن تكون الكفارة إعتاق رقبة غير مؤمنة فقد ابتدع

  التغيير في كيفية العبادة بدعة: المطلب السادس

عبادة علـى   فاختراعوجّل،  لقد وّضح القرآن الكريم والسنّة النبوية كيفية عبادة اهللا عّز

  .غير الكيفية المرادة تكون بدعة

  دليل القاعدة: الفرع األول

$: "قوله تعالى pκš‰r'̄≈tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθãΨtΒ#u™ # sŒÎ) óΟ çF ôϑ è% ’n< Î) Íο 4θn= ¢Á9$# (#θè=Å¡ øî$$ sù öΝ ä3 yδθã_ãρ öΝ ä3 tƒÏ‰÷ƒr& uρ 

’n< Î) È, Ïù#tyϑ ø9$# (#θßs|¡ øΒ$#uρ öΝ ä3 Å™ρ â™ãÎ/ öΝ à6n=ã_ö‘ r& uρ ’n< Î) È⎦÷⎫ t6÷ès3 ø9$# "2 . وقولــه صــلى اهللا عليــه

  . 4"خذوا عنّي مناسككم: "وقوله صلى اهللا عليه وسلم. 3"صلّوا كما رأيتموني أصلّي: "وسلم

بّينت اآلية الكريمة واألحاديث الشريفة كيفية بعض العبـادات، الوضـوء    :وجه الداللة

وكل من غّير . في الصالة، وكذلك متابعته في الحج -صلى اهللا عليه وسلم–ومتابعة أفعال النبي 

  .في الكيفيات أو أحدث طريقة جديدة دخل في االبتداع

  

  
                                                 

  .92: يةسورة النساء، اآل 1
 .6: سورة المائدة، اآلية 2
  .1/226، 605: ، كتاب األذان، باب األذان للسافرإذا كانوا في جماعة، حديث رقمصحيح البخاريالبخاري،  3
  .5/125، 9307: حديث رقم ،الكبرى البيهقي سنن ،علي بن الحسين بن أحمد، البيهقي 4
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  :تطبيقات على هذه القاعدة: الفرع الثاني

يمكن التمثيل على هذه القاعدة بأمثلة منها، لو أّن رجالً توضأ فبدأ بغسل رجليه ثم مسح 

ولو أّن . فهو مبتدع. 1باطل مخالف للشرع في الكيفية وضوؤه: رأسه ثم غسل يديه وجهه، فنقول

  .رجالً صام في الليل بدل النهار، أو صام عن الكالم بدل الطعام، فهو مبتدع

وكذلك الصالة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم على هذه الكيفية ال يجـوز التغييـر فيهـا    

 نقصان، فالصالة والسالم على النبي واألذان على الكيفية المعروفة المتواترة من غير زيادة وال"

صلى اهللا عليه وسلم بعد األذان على الكيفية التي يفعلها بعض المؤذنين بدعة، فاألصل سنّة وهو 

  .2"الصالة على النبي والكيفية بدعة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .52، صاتباع ال ابتداععفانة، حسام الدين،  1
  .1/131، دار الفكر، الفتاوى الكبرى الفقهيةيثمي، ابن حجر، اله 2
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  القاعدة السابعة: المبحث السابع

  تخصيص العام وتقييد المطلق بال دليل بدعة

، فيبقـى  1األصول أن العام يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه والقاعدة عند علماء

والدليل الذي يخصص العام أو يقّيد المطلق . 2العام على عمومه حتى يقوم الدليل على تخصيصه

  .هو القرآن والّسنّة الصحيحة

 معنى الخاص: المطلب األول

ôM: "قوله تعالى إن معنى الخاص يظهر في tΒÌh ãm ãΝ ä3ø‹n= tæ èπ tGøŠ yϑ ø9$# ãΠ¤$!$# uρ"3 . ى في ويتجل

ه سبحانه ⎯Ç: "سياق خطاب yϑ sù §äÜ ôÊ $# ’Îû >π |ÁuΚ øƒ xΧ uöxî 7# ÏΡ$ yftGãΒ 5Ο øO\b}"4 . فخّص حال االضطرار

  .5من الجملة قبل استقرار حكمها، فصار عموم اللفظ مبنًيا على الخصوص المعطوف عليه

لى صال الجلود إذا دبغت، لقوله فهذه اآلية خُّصصت من عّدة نواحي، منها جواز استعم

أحلّت لنا ميتتـان  : "-صلى اهللا عليه وسلم-وقوله . 6"أيما إهاب دبغ فقد طُهر: "-اهللا عليه وسلم

  . 7"فالكبد والطحال: وأما الدمان. فالحوت والجراد: ودمان، أما المْيتتان

                                                 
دروس الشنقيطي، محمد بن محمد، . 1/16، والنظائر األشباه شرح في البصائر عيون غمز ،محمد بن أحمد ،الحموي 1

  .417، الدرس  .http://www.islamweb.com، صوتية على موقع الشبكة اإلسالمية
 وبشير ،النبالي جولم اهللا عبد :تحقيق، الفقه أصول في التلخيص ،يوسف بن اهللا عبد بن الملك عبد المعالي أبو، الجويني 2

  .2/167، م1996، بيروت، اإلسالمية البشائر دار، العمري أحمد
 .3: سورة المائدة، اآلية 3
 .3: سورة المائدة، اآلية 4
 .1/406، الفصول في األصولالجصاص، أحمد بن علي،  5
  .1/277، 366: ، كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، حديث رقممسلم صحيحمسلم،  6
. صـحيح : ، قال األلباني2/1102، 3314: ، كتاب األطعمة، باب الكبد والطحال، حديث رقمسنن ابن ماجهابن ماجه،  7

، 5723:  عنهما، حديث رقم، مسند المكثرين من الصحابة، مسند عبد اهللا بن عمر رضي اهللامسند اإلمام أحمدابن حنبل، 

  .حسن وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عبد الرحمن بن زيد: نؤوطرقال شعيب األ. 2/97، 
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منهم أحمد ومع ذلك يبقى العام غير المخصوص حجة مطلقًا وهو مذهب عامة الفقهاء، و

  .1وأصحابه، والباقي بعد التخصيص حقيقة أيًضا

  المطلقمعنى : المطلب الثاني

$‘ä−Í: "ومعنى المطلق يتضح في قوله تعالى ¡¡9$#uρ èπ s% Í‘$¡¡9$# uρ (# þθãèsÜ ø% $$ sù $ yϑ ßγ tƒÏ‰÷ƒr&"2 . د وق

األمـة  وعليه عمـل  . 3"أنه قطع يد السارق من مفصل الزند"روي عن النبي صلى هللا عليه وسلم 

-إلى يومنا هذا، فلو لم يكن التقييد مراًدا لم يفعلـه   -صلى اهللا عليه وسلم-من لدن رسول اهللا 

وأما لو تم تقييد المطلق بال دليل شرعي معتبر من الكتاب والّسنّة، فإنـه  . -صلى اهللا عليه وسلم

  .يدخل في دائرة المحظور

  على هذه القاعدةتطبيقات : المطلب الثالث

  :ارة القبورزي: أوالً

أما فيما يخص البدعة، فمن أمثلة العام الذي يبقى على عمومه زيارة القبور، فقد جاء في 

  . 4"نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها: "الحديث

في هذا الحديث العام داللة على ندب زيارة القبور في جمع األوقات واألزمنة، في  :ووجه الداللة

لنهار، في العيد وغيره، ونرى في زماننا هذا بعض المنتسبين إلى أيام الصيف والشتاء، والليل وا

العلم الشرعي ينهون الناس من غير دليل عن زيارة القبور يوم العيد؛ ألنها بدعة فـي نظـرهم   

ويقولون تخصيص يوم العيد لزيارتها بدعة مكروهة؛ ألنه تخصيص العبادة بوقت معين بـدون  

                                                 
  .1/118، حنبل بن أحمد اإلمام مذهب إلى المدخل ،مصطفى بن أحمد بن القادر عبد ،بدران 1
  .38: سورة المائدة، اآلية 2
 .5/394، ح القديرشرح فتالسيواسي، كمال الدين محمد بن عبد الواحد،  3
 .5/107، 1623: ، كتاب الجنائز، باب استئذان النبي صلى اهللا عليهم وسلم، حديث رقمصحيح مسلممسلم،  4
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يزرون المقابر كلما ُيتوفى قريب لهم أو عزيـز علـيهم، أو   دليل، ومعظم الناس في زماننا هذا 

لكون المقابر قريبة من المساجد في معظم البلدان، فإذا زاروها في العيد وفي غيره جـائز، وال  

إن الزيارة فقـط يـوم العيـد    : نعتبره بدعة، ففعلهم ال يعّد تقريًرا وال تخصيًصا، فلو قال قائل

ولو سأل . أنه أتى ببدعة، فقد خص العام بغير دليل: ولقنا عنهلخصص العام بغير دليل معتبر، 

لو اعتاد شـخص  : أال يعّد استمرارية الزيارة بوقت مخصص فقط، نوًعا من البدعة؟ قلنا: سائل

زيارة القبور يوم الجمعة من كل أسبوع، ال يعّد مبتدًعا، إال إذا اعتقد أن هذا اليوم فقط تسـتحب  

عام بغير دليل معتبر، وقد ُيِعّد اإلنسان لنفسه برنامًجا للعبـادة والتنفـل   فيه الزيارة؛ ألنه خص ال

يقوم كل ليلة خميس، والذي يمّيز عمله هذا عن البدعة االعتقاد بأن فعله فـي ذاك اليـوم   : فمثالً

  .أفضل وأثوب، ولكن إذا كان فعله ضمن برنامج معّين لم ُيحكم عليه باالبتداع، واهللا أعلم

  افحة عقب الصالة المفروضةالمص: اثانًي

عقـب الصـلوات   ) تقّبـل اهللا (ومن ذلك ما يراه البعض من أن السالم باأليدي وقـول  

  .1المفروضة بدعة

بدعـة  "مبحثًـا عنونـه   ) اتباع ال ابتداع(حسام الدين عفانة في كتابه  الدكتور فقد أفرد

وأورد أحاديـث سـنّّية   ! 2"تقبل اهللا منّـا ومـنكم  : المصافحة بعد الصالة، وقول المصلي لآلخر

  .3"يؤخذ من هذه األحاديث أن المصافحة سنّة عند كل لقاء بين المسلمين: "المصافحة، وقال

                                                 
، شركة النور للطباعة والنشر، 85، منشورات الدعوة السلفية، كتاب رقم أخطاء المصـلين آل سلمان، مشهور بن حسن،  1

  .107هـ، ص1423فلسطين، 
  .123، اتباع ال ابتداعين، عفانة، حسام الد 2
  .123المرجع السابق، ص 3
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وتابع القول إن ما اعتاده الناس من المصافحة بعد الصلوات، ال أصل له في الشرع علـى هـذا   

إلى الصالة، ولـم   الوجه؛ ألن المصافحة مشروعة عند القدوم واللقاء، ويستثنى من هذا من قدم

  .1يجتمع بمن يصافحه قبل الصالة، فالمصافحة في حقهما مشروعة حينئٍذ

كما جاء في الفتاوى عن حكـم المصـافحة بعـد     -رحمه اهللا–وقد ُسئل الشيخ ابن باز 

 اهللا صلى النبي كان وقد ،شرعيتها المسلمين بين اللقاء عند المصافحة في األصل: "الصالة فقال

 أنـس  قـال  تصـافحوا،  تالقوا إذا وكانوا ،لقيهم إذا عنهم اهللا رضي أصحابه فحيصا وسلم عليه

 تالقـوا  إذا": وسـلم  عليـه  اهللا صـلى  النبي أصحاب كان: اهللا رحمه والشعبي عنه اهللا رضي

 العشرة أحد اهللا عبيد بن طلحة أن 3الصحيحين في وثبت .2"تعانقوا سفر من قدموا وإذا تصافحوا

 إلـى  قـام  ،مسجده في وسلم عليه اهللا صلى النبي حلقة من قام عنهم اهللا رضي بالجنة المبشرين

 بـين  مشـهور  أمر وهذا ،بالتوبة وهنأه فصافحه عليه اهللا تاب لما عنه اهللا رضي مالك بن كعب

 ما": قال أنه وسلم عليه اهللا صلى عنه وثبت ،وبعده وسلم عليه اهللا صلى النبي عهد في المسلمين

  .4"غُفر لهما قبل أن يفترقا إال فيتصافحان انيتالقي نمسلمْي من

 الصـالة  قبـل  يتصافحا لم وإذا ،الصف في أو المسجد في اللقاء عند التصافح ويستحب

  .5"الشحناء وإزالة المودة تثبيت من ذلك في ولما. العظيمة السنة لهذه اتحقيقً بعدها تصافحا

                                                 
 .124المرجع السابق، ص 1
 إبراهيم بن المحسن عبد، محمد بن اهللا عوض بن طارق: تحقيق ،األوسط المعجم ،أحمد بن سليمان القاسم أبو ،الطبراني 2

  .1/37، 97: هـ، حديث رقم1415 ، القاهرة ،الحرمين دار، الحسيني
، صحيح مسـلم مسلم، . 13/328، 4066: ، كتاب المغازي، حديث كعب بن مالك، حديث رقمالبخاري صحيحالبخاري،  3

 .13/345، 4973: كتاب التوبة، باب توبة كعب بن مالك وصاحبيه، حديث رقم
، سنن ابن ماجـه ابن ماجه، . 13/437، 4536: ، كتاب األدب، باب في المصافحة، حديث رقمسنن أبي داودأبو داود،  4

 .11/108، 3693: ب األدب، باب المصافحة، حديث رقمكتا
 اإلسـالمية  الشـئون  وزارة ،2، طاإلسالم بأركان تتعلق مهمة بأجوبة اإلخوان تحفة، اهللا عبد بن العزيز عبد ،باز بنا 5

 .1/110، هـ1423، السعودية العربية المملكة ،واإلرشاد والدعوة واألوقاف
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األصولية عامة، في أي لقاء بعد إن هذه األحاديث التي وردت من حيث الداللة الفقهية و

الصالة أو قبلها، ووصف الفعل بالبدعة بعد الصالة؛ وهو السالم والمصافحة، تخصيص للنهـي  

عن فعل في وقت بال دليل، فيبقى العام على عمومه، هذا من ناحية، أما من الناحيـة األخـرى   

حيث إن فيهـا   -حمه اهللار-وهي مالءمة المصافحة والسالم لمقاصد التشريع كما ذكر ابن باز 

تثبيتًا المودة، وإزالة الشحناء والبغضاء من بين المسلمين، وهذا هو المطلوب شرًعا تحقيقه، وقد 

فكيف نصفها بالبدعة، وقد وصـفها  . تكون المصافحة طريقًا لدوام المودة والمحبة بين المسلمين

في الفتاوى الصادرة عنه، حيـث  وبذلك قال األزهر . 1ابن حجر الهيثمي أنها من البدع المباحة

والوجه المختار أنها غير محرمة، وقد تدخل تحت ندب المصافحة عنـد اللقـاء   : "جاء ما نصه

أما إذا اعتقد أن المصافحة واجبة عقب الصالة مباشرة، وأن من لم . 2"الذي يكفر اهللا به السيئات

  .بتداعيصافح آثم، فهو بذلك قد حكم بال دليل معتبر، حكمنا عليه باال

  :السبحة: ثالثًا   

ومن ذلك مسألة السبحة أو المسبحة، فقد انتشرت في بعض مساجدنا فتوى تقول بـأن التسـبيح   

بالسبحة بدعة، وقد فتشت في بطون الكتب ألجد نًصا يساند هذه المقولة فوجدتُ فـي السلسـلة   

لم تكن في عهـد النبـي   إن السبحة بدعة : "الضعيفة لإلمام األلباني رحمه اهللا تعالى، حيث قال

  .3"صلى اهللا عليه وسلم

وقلّده في ذلك من انتسب إليه من طالب العلم في هذا العصر، فذاعوا ذلك وأشاعوه في 

  .بعض المساجد

                                                 
 .1/109، رى الفقهيةالفتاوي الكبالهيثمي، ابن حجر،  1
 http://www.islamic-council.comموقع وزارة األوقاف المصرية  2
 .1/184 ،الضعيفة لسلسلةا ،الدين ناصر محمد، األلباني 3
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إن التسبيح والذكر عام يجوز بأي وسيلة وبأي عدد إال ما ُأِثر معدوًدا؛ كالتسـبيح ثالثًـا   

اء في نصوص الذكر عشر مـرات أو مائـة أو   وكما ج. وثالثين مرة عقب الصالة المفروضة

 ال حتـى  بالتزامهـا  أمرنا معينة وسيلةثالث وثالثون، فبأي وسيلة كان جاز، فليس في اإلسالم 

  . 1وحصرها أمورهم ضبط فى وعاداتهم الناس لعرف متروك واألمر غيرها، يجوز

 -وسـلم  يهعل اهللا صلى- النبي مع دخل بي وقاص رضي اهللا عنهأسعد بن  نورد أفقد 

 اهـذ  من عليك أيسر هو بما أخبرك أال: "تسّبح به، فقال حصى أو نوى يديها بين و امرأة على

 فـي  خلـق  مـا  عـدد  اهللا سبحان ،السماء في خلق ما عدد اهللا سبحان قولي" :فقال ،!"؟وأفضل

 لحمدوا ،ذلك مثل أكبر واهللا ،خالق هو ما عدد اهللا سبحان ،ذلك بين ما عدد اهللا سبحان ،األرض

  . 2"ذلك مثل باهللا إال قوة وال ،ذلك مثل اهللا إال إله وال ،ذلك مثل هللا

 إلـى  أصحابه وأرشد بيده، التسبيح يعقد كان -وسلم عليه اهللا صلى- النبى أن والمأثور

 بغيرهـا  العـد  يمنـع  بحيث الحصر سبيل على ليس باألصابع بالعّد األمرف ،باألنامل االستعانة

 العـد  يمنـع  لـم  نفسـه  هو لكنه وسلم عليه اهللا صلى النبى اقتداء فيه بعباألصا العد أن صحيح

  .3المشروعية أدلة من وإقراره أقره، بل ،بغيرها

فالعّد باألصابع كالعّد بالسبحة من حيث المحافظة على العدد، فالهدف من ذلك التسـبيح    

  .فبأي وسيلة كان مقبوالً، واهللا تعالى أعلم

  

  

                                                 
  .9/11، مسألة المسبحة، فتاوي وزارة األوقاف المصريةفتاوى األزهر،  1
 الكتـب  دار، 1، طعطـا  القادر عبد مصطفى: تحقيق، نالصحيحي على المستدركالنيسابوري،  عبداهللا بن محمد ،الحاكم 2

 .1/732، 2009: م، حديث رقم1990، بيروت ،العلمية
 .9/11، مسألة المسبحة، فتاوي وزارة األوقاف المصريةفتاوى األزهر،  3



 68

  المبحث الثامن

  مخالفة قواعد التيسير بدعة: امنةة الثالقاعد 

   دليل القاعدة: المطلب األول

ß‰ƒÌãƒ ª!$# ãΝ: "قوله تعالى -1  à6Î/ tó¡ ãŠ ø9$# Ÿωuρ ß‰ƒÌãƒ ãΝ à6Î/ uô£ ãèø9$#"1.  

كـم  ن الشريعة مبناهـا وأساسـها علـى الحِ   أ: "بّين اهللا تعالى كما يقول ابن القيم  :وجه الداللة

اش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها، ومصالح كلها وحكمـة كلهـا   ومصالح العباد في المع

 فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسـدة 

وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل فالشريعة عدل اهللا بـين  

أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صـلى اهللا   عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في

  .2"عليه وسلم، أتم داللة وأصدقها

وحديث الرهط الثالثة الذين تقالوا عبادة النبي صلى اهللا عليه وسلم، فعن أنس بن مالك رضـي  

جاء ثالثة رهط إلى بيوت أزواج النبي يسألون عن عبادة النبي صـلى اهللا عليـه   : "اهللا عنه قال

وأين نحن من النبي صلى اهللا عليه وسلم وقد غفر اهللا له ما تقدم من : فقالوا: م كأنهم تقالوهاوسل

أنا أصوم الدهر وال أفطـر،  : أما أنا فأصلي الليل أبًدا، وقال اآلخر: قال أحدهم. ذنبه وما تأخر

أنتم الذين : "قالفجاء النبي صلى اهللا عليه وسلم ف. أنا أعتزل النساء فال أتزوج أبًدا: وقال اآلخر

قلتم كذا وكذا؟، أما واهللا إني أخشاكم هللا وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج 

  .3"النساء، فمن رغب عن سنّتي فليس منّي

                                                 
  .185: سورة البقرة، اآلية 1
طه عبـد الـرءوف سـعد، دار    : ، تحقيقإعالم الموقعين عن رب العالمينابن القيم، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي،  2

  .3/3م، 1973الجيل، بيروت، 
 .15/493، 4675: ، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، حديث رقمصحيح البخاريالبخاري،  3



 69

عّد أعمال هؤالء الثالثة ليست من الّسنّة وال مـن   -صلى اهللا عليه وسلم–أن النبي : وجه الداللة

ى أنفسهم، على الرغم أنهم رأوا أعمالهم عظيمة، إال أنها خالفت مقصـود  الدين؛ ألنهم شددوا عل

  .الشريعة التي أساسها ومبناها التيسير

 هـو  إذا ،يخطـب  وسـلم  عليه اهللا صلى النبي بينما: قال عنهما اهللا رضي عباس بنا نوع -2

 وال يستظل وال ،يقعد وال يقوم أن نذر إسرائيل أبو هذا :فقالوا .عنه فسأل الشمس في قائم برجل

 وليتم ،وليقعد ،وليستظل ،فليتكلم ُهرُم: "النبي صلى اهللا عليه وسلم فقال .يفطر وال ويصوم ،يتكلم

  .1"صومه

: وقصة التي نذرت أن تحج ماشية فقد أخرج البخاري من حديث عقبة بن عـامر قـال  

 وسـلم  عليـه  اهللا صـلى  اهللا رسول لها استفتي أن فأمرتني ،اهللا بيت إلى تمشي أن أختي نذرت

  .2"ولتركب لتمشي" :فقال .وسلم عليه اهللا صلى النبي فاستفتيت

، وأمر بالوفاء بما لم يشرع الرسول صلى اهللا عليه وسلم أبطل االبتداع أن : وجه الداللة

بما هو مشروع في األصل، وأيًضا فإن النهي ليس عن العبادة المطلوبة، بل هو عن الغلو فيهـا  

  .3لمشقة على العاملغلًوا يدخل في ا

:   ، ففـيهم قـال اهللا تعـالى   4فالغلو والتشدد في الدين سبيل النصارى وسـبب ضـاللهم  

"Ÿ≅÷δr'̄≈tƒ É=≈tGÅ6ø9$# Ÿω (#θè= øós? ’Îû öΝ à6ÏΖƒÏŠ"5 .  

والتشـدد  . 6)المشقة تجلب التيسير(وقد قّعد الفقهاء في هذا الموضوع قاعدة فقهية وهي 

 الواجـب  بمنزلة مستحب وال ،ع تارةً يكون باتخاذ ما ليس بواجبفي الدين بالزيادة عن المشرو

                                                 
 .20/410، 6210: ، كتاب اإليمان والنذور، باب النذر فيما ال يملك وفي معصية، حديث رقمصحيح البخاريالبخاري،  1
صـحيح  مسـلم،  . 6/414، 1733: ، كتاب الحج، باب من نذر المشي إلى الكعبة، حديث رقمصحيح البخاريي، البخار 2

 .8/340، 3102: ، كتاب النذر، باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة، حديث رقممسلم
 .1/232، االعتصامالشاطبي،  3
  .1/56، قواعد معرفة البدعالجيزاني،  4
  .171: سورة النساء، اآلية 5
ابن النجار، محمـد  . 1/7هـ، 1403، بيروت،العلمية الكتب دار ،والنظائر األشباه، بكر أبي بن الرحمن عبد ،السيوطي 6

، كراتشي ،ببلشر لصدف، االفقه واعدق، المجددي اإلحسان عميم محمد، البركتي. 4/445، شرح الكوكب المنيربن أحمد، 

 .1/122م، 1986
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 في والمكروه المحرم بمنزلة نمكروه وال بمحرم ليس ما باتخاذ وتارةً ،العبادات في والمستحب

  .1الطيبات

  :تطبيقات على هذه القاعدة: المطلب الثاني

  :رمي الجمار بغير الحصى: أوالً

باألحذية، ظنًّا منهم أنها أبلغ، وهذه بدعة وغلـو   فقد رأيت بعض الحجاج يرمي الجمار 

صـلى اهللا عليـه   -قال النبـي   -رضي اهللا عنه-في الدين، فقد أخرج ابن ماجه عن ابن عباس

فلقطتُ له سبع حصـيات مـن حصـى    ". القط لي حصى: "غداة العقبة وهو على ناقته -وسلم

أيها الناس إياكم والغلو في : ثم قال أمثال هؤالء فارموا،: "الحذف، فجعل يقبضهّن في كفه ويقول

  .2"الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين

طبيعة الجمرات، بأنها الجمار الصغيرة، ثم حذّر  -صلى اهللا عليه وسلم–بّين النبي  :وجه الداللة

  . من الغالين المتشددين، الذين يظنّون أنه كلما كانت الجمرة أكبر عظُم األجر

شدد في الدين تحريم المباح بدعة، كالذي يحّرم على نفسه المداواة والذهاب إلـى  ومن الت

الطبيب، أو يحّرم التعلم في المدارس والجامعة، أو يحرم أنواًعا من المأكوالت أو المشـروبات  

المباحة دون ضرورة لذلك، بحجة الزهد والعزوف عن الدنيا، وكذلك من يتعبد اهللا بما لم يشرع 

أنه يتقرب إلى اهللا عز وجل، كالوصال في الصيام المنهي عنه، وسيأتي بيان ذلك فـي   ظنًَا منه

  .حينه إن شاء اهللا تعالى

  :حمالت الحج مشًيا: ثانًيا

ومن األمثلة على هذه البدع انطالق حمالت للحج مشًيا على األقدام ظنًّا من فاعليها بأنها 

  .هي عن ذلك فيما سبقإتيان عزيمة، ولهم بكل خطوة حسنة، وقد ورد الن

                                                 
 .15/103، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم 1
  .9/134، 3871: ، كتاب المناسك، باب رمي جمرة العقبة، حديث رقمسنن ابن ماجهابن ماجه،  2
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   التاسعالمبحث 

  التعبد بالعقل دون النقل بدعة: التاسعةالقاعدة 

األصل في العبادة االنقياد لتعاليم الشرع التي ثبتت بالنقل الصحيح، فالعبادة هللا عز وجل 

قائمة على الخضوع واالستسالم، ومعظم العبادت غير معللة، إذا ال يمكن القطـع فـي معرفـة    

ها، والتعبد بالعقل دون النقل يعّد ابتداًعا في الدين، فتعليل العبادات بالعقل بدعة، ومـا  الحكمة من

  .يترتب عليها يدخل في االبتداع

   دليل القاعدة: المطلب األول

$!: "قولــه تعــالى  tΒuρ (#ÿρ âÉΔé& ωÎ) (#ρ ß‰ç6÷èu‹Ï9 ©!$# t⎦⎫ÅÁ Î=øƒ èΧ ã& s! t⎦⎪ Ïe$!$# u™ !$x uΖ ãm (#θßϑ‹É) ãƒuρ 

nο 4θn= ¢Á9$# (#θè? ÷σãƒuρ nο 4θx.̈“9$# 4 y7 Ï9≡sŒuρ ß⎯ƒÏŠ Ïπ yϑ ÍhŠs) ø9$# ∩∈∪"1.  

الشاهد في هذه اآلية وقد وردت في سورة البّينة؛ وهي األمور الواضـحة    :وجه الداللة

-، متّبعون لما جاء به النبي اِإلسالم غير دين ِإلى ُينَسبون ال نومسلمتعني ) حنفاء(وكذلك لفظة 

غ فـي  فهذه اآلية تدل بوضوح أن المسلم مأمور باالتباع بال مْيل أو زْي. 2-لمصلى اهللا عليه وس

  .هللا عز وجل عبادته

. 3"صلوا كما رأيتموني أصلي: "قوله صلى اهللا عليه وسلم في الصالة: واألدلة من الّسنّة

  .4"خذوا عنّي مناسككم" قاله صلى اهللا عليه وسلم  وفي الحج

كن لهذه األحاديث حاجة، ولكان أمر العبادة فوضى، فال بد من فلو كان التعّبد بالعقل لم ي

  .النقل معتمًدا على آيات وأحاديث صحيحة

                                                 
 .5: سورة البينة، اآلية 1
  .4/381، زاد المسير في علم التفسيرالجوزي، عبد الرحمن بن علي،  2
  .1/226، 605: األذان، باب األذان للسافرإذا كانوا في جماعة، حديث رقم، كتاب صحيح البخاريالبخاري،  3
  .5/125، 9307: حديث رقم ،الكبرى البيهقي سنن ،علي بن الحسين بن أحمد، البيهقي 4
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 الصـالة  عليـه  نوابـه  العلـم  وأهل ،فلم يأمرهم صلى اهللا عليه وسلم إال بفعل ما رأوا

  .1والسالم

 نبـاط  مسـح  لكان يبالرأ الدين كان لو" :-عنه اهللا يرض -عليوالقول الشهير لإلمام 

 الـرأي  وأصـحاب  إياكم": -عنه اهللا رضي-وعن عمر بن الخطاب . 2"ظاهره من أولى الخف

  .3"وأضلوا فضلوا برأيهم فقالوا ،يحفظوها أن السنة أعيتهم الدين، أعداء فإنهم

  : وقال ابن القيم رحمه اهللا

  سبيال قط يهديك ال فالعقل...  ضياؤها ينلك لم النبوة فإذا

  دليال فاتخذه البصيرة للعين...  شمسال نور مثل النبوة نور

  والتنزيال الوحي هذا أمَّ من...  على إال مسدودة الهدى طرق

  وصوال أردت ما بأنك فاعلم...  اتعمًد الطريق عن عدلت فإذا

  4دليال لذاك تلق لن النقل دون...  بالعقل الهدى درك اطالًب يا

أو لنجل الفجر أربًعـا؛ ألن الـدليل   نصلي الظهر خمًسا أو العصر ستًا،  :فلو قال قائل

بأنـه  : العقلي يقول إن اإلنسان يكون في غاية نشاطه، فلو فعل هذا فاعل، لقلنا عنـه إجماًعـا  

  .صلى الظهر أربًعا والفجر ركعتين -صلى اهللا عليه وسلم-صاحب بدعة؛ ألن الرسول 

حج وصيام، أال ترى وعلى هذا المنوال نحكم ببدعية التعبد بالعقل في سائر العبادات من 

أن النبي صلى اهللا عليه وسلم نهى عن الوصال في الصيام، فقد جاء في البخاري من حديث أبي 

                                                 
  .1/287، بلغة السالك ألقرب المسالكالصاوي، أحمد،  1
  .1/149الفكر، بيروت،  ، دار، شرح فتح القديرالسيواسي، كمال الدين محمد بن عبد الواحد 2
  .2/121،  أصول السرخسيالسرخسي، محمد بن أحمد،  3
، 3علي بن محمد الـدخيل اهللا، ط . د: ، تحقيقالصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةابن القيم، محمد بن أبي بكر،  4

 .3/979هـ، 1318دار العاصمة، الرياض، 
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. عن الوصال في الصوم -صلى اهللا عليه وسلم-نهى رسول اهللا : هريرة رضي اهللا عنه أنه قال

ت يطعمني ربـي  وأّيكم مثلي، إني أبي: "قال. فقال رجل من المسلمين إنك تواصل يا رسول اهللا

فالصيام إلى السحور أبلغ عقالً في الصبر وتعلمه، ومع ذلك جاء النهي ألن العبادة ال . 1"ويسقين

تستند إلى العقل البتة، وإن كان للعقل دور في استنباط بعض األحكام مـن بعـض العبـادات،    

فـال  . 2"بالنيـات  إال تعبديات تكون فال العادايات، وأما"والعبادة التي نقصدها كالصالة والحج، 

  .نقصدها في هذا المبحث

  تطبيقات على هذه القاعدة: الثانيالمطلب 

. التعبد بالعقل، فالقذر ال يزال إال بالماء: التيمم يرفع الحدث وتجوز به الصالة، فلو قلنا

  ...وهكذا

والبول نجس، ينقض الوضوء، وال يوجب االغتسال، والمني طاهر لكنه يوجب الغسـل  

  .عقل مجال، لحكم باالغتسال من البول؛ ألنه نجس، وبالوضوء من المني؛ ألنه طاهرفلو كان لل

فال يدخل العبادات الرأي واالستحسان هكذا مطلقًا؛ ألنه كالمنافي لوضعها؛ وألن العقول 

  .3ال تدرك معانيها على التفصيل، وكذلك حافظ العلماء على ترك اجراء القياس فيها

  

  

  

  

  

                                                 
، باب النهي عن الوصال، صحيح مسلممسلم، . 1829ر، حديث رقم ، باب الوصال إلى السحصحيح البخاريالبخاري،  1

 .1844: حديث رقم
 .3/9هـ، 1417، دار ابن عفان، 1مشهور بن حسن آل سلمان، ط: ، تحقيقالموافقاتالشاطبي، إبراهيم بن موسى،  2
  .1/190، االعتصامالشاطبي، إبراهيم بن موسى،  3
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  شر اعالالمبحث 

  أصل في الشرع أو يناقضه فهو بدعةكل مستجد ليس له : شرةاعلاعدة االق

االختراع في أمور الدين وخاصة العبادات، ُيعد بدعة، وصاحبها مبتـدع، ففـي هـذا    

المبحث سيتبّين متى يكون التجديد بدعة، ومتى ال يكون، وأين يكون مجال االختراع مقبـوالً أو  

  .غير مقبول؟؟

   قاعدةدليل ال: المطلب األول

Ÿωuρ (#θä9θà): "ودليل هذه القاعـدة قولـه سـبحانه وتعـالى     s? $ yϑ Ï9 ß# ÅÁs? ãΝ à6çGoΨÅ¡ ø9r& 

z>É‹ s3 ø9$# #x‹≈yδ ×≅≈n=ym #x‹≈yδuρ ×Π#tym (#ρ çtIø tGÏj9 ’n? tã «!$# z>É‹ s3 ø9$# 4 ¨β Î) t⎦⎪ Ï% ©! $# tβρ çtIø tƒ ’n?tã 

«!$# z>É‹ s3 ø9$# Ÿω tβθßsÎ=ø ãƒ ∩⊇⊇∉∪1 .  

يذّم اهللا تعالى كل من يحّرم أو يحلل دون دليل معتبر، ويعتبر مفتر عليـه  : وجه الداللة

  .سبحانه، فالتحليل والتحريم دون الرجوع إلى الشرع يعد اختراًعا وابتداًعا

 خاّصـة  َألّن البـدع؛  من ُيعّد ال المرسلة المصالح ومن الّدين، في َأصل له مّما كان إن"  

 تقـدمها  مثال غير على ابتُدعت الّدين في طريقة هي إذ لشّارع؛ا رسمه عّما خارجة أنّها البدعة

 ظهـر  ما كّل عن القيد بهذا فانفصلت ،التّعّبد في المبالغة عليها بالّسلوك يقصد ،الشّريعة تضاهي

 وُأصـول  اللّغة ومفردات والتصريف النّْحو كعلم ؛بالّدين متعلّق هو مّما مخترع أنه الّرأي لبادئ

ودة في موج فأصولها ،األّول انمالّز في توجد لم وإن فإنّها، ةعللشّري ةالخادم لومالع وسائر ،الفقه

  .2"الشرع

وكذلك جمع القرآن الكريم في مصحف واحد، وجمع الناس في التراويح على إمام واحد، 

وتعلم العربية، وأسماء النقلة للعلم، وغير ذلك مما يحتاج إليه في الدين، بحيث ال تتم الواجبـات  

                                                 
  .116: سورة النحل، اآلية 1
  .8/228 ،الفروق أنواع في البروق أنوارمد بن إدريس، القرافي، أح 2
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لفـوات شـرطه، أو    -صلى اهللا عليه وسلم-المستحبات الشرعية إال به، مثل ما تركه النبي  أو

وجود مانع، وأما ما تركه من جنس العبادات مع أنه لو كان مشروًعا لفعله، أو أذن به، ولفعلـه  

الخلفاء من بعده والصحابة، فيجب القطع بأن فعل ذلك  بدعة وضاللة، ويمنع القياس في مثلـه  

  .1صالة العيدين واالستسقاء والكسوف على الصلوات الخمس في أن يجعل لها أذان وإقامةمثل 

  :ومذاهب العلماء في المصالح المرسلة ثالثة

 وابـن  الباقالني قول وهو ،امطلقً ردها :الثانيو ،مالك إلى المنسوب وهو ،امطلقً قبولها :األول

 وهو غيرهم من والجمهور البيت أهل أكثر مختار وهو ،التفصيل :الثالث، وتبعهما ومن الحاجب

 لقواعـد  مالئمـة  تكـون  نأو ،الشـرع  لنصوص مصادمة غير المصلحة كان إذا بشرط قبوله

  .2أصوله

رضوان اهللا علـيهم  – الصحابة من الصالح السلف بمقتضاها عمل قد المرسلة والمصالح

  .3لاألصو أهل عند الثابتة الفقهية األصول من فهي ،بعدهم ومن -أجمعين

واألصل الذي نحن بصدده، األصل العام أو الخاص، أو المقصـد الشـرعي، أو روح   

  .التشريع، وال يناقض مقاصد التشريع وروح الشريعة أواألدلة من القرآن والسنّة واإلجماع

 ليس مما فعل أو قيل ما كل والبدعة: "للبدعة -رحمه اهللا-بن حزم إفقد جاء في تعريف 

 عن وال القرآن في يأِت لم ما كل الدين في وهو ،-وسلم عليه اهللا صلى- إليه نسب فيما أصل له

  .4"-وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول

وما كان مخالفًا للنص، وما ليس له أصل يشهد له باالعتبار، وما كـان علـى خـالف    

  .1القواعد الشرعية فهو بدعة

                                                 
 .26/172، مجموع الفتاوىابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم،  1
القاضي حسين بن أحمد السـياغي، والـدكتور حسـن    : ، تحقيقإجابة السائل بغية اآلملالصنعاني، محمد بن إسماعيل،  2

  .1/209م، 1986 ،بيروت ،مؤسسةالرسالة، 1مقبول األهدل، ط
    .1/133، االعتصامالشاطبي، إبراهيم بن موسى،   3
  .1/47هـ، 1404، القاهرة، الحديث دار، 1، طاألحكام أصول فياإلحكام ابن حزم، علي بن أحمد،  4
 1404،  بيروت ،دار الكتاب العربي ،1، طسيد الجميلي. د: تحقيق، إلحكام في أصول األحكاما، علي بن محمد اآلمدي، 1

  .4/53هـ، 
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. 1نها ما ليس لـه أصـل  ولما كانت الطرائق تنقسم، فمنها ما له أصل في الشريعة، وم

الخروج للمظاهرات في الشـوارع  : أخرجنا األول من البدعة، وأدخلنا الثاني فيها، فمثال األول

تعبيًرا عن رأي المسلمين في الحرب على غزة، وعدم رضاهم بالوضع الحالي، فهذا ليس مـن  

  .2باب البدعة

  تطبيقات على هذه القاعدة: الثانيالمطلب 

  والمسيرات المظاهرات الشعبية 

وقد جاء في مواقع أدعياء السلفية سؤال ألحد طلبة العلم، يسأل شيخه مقبل بـن هـادي   

المدخلي، ما حكم المظاهرات في اإلسالم؟ ألها أصل شرعي أم أنها بدعة؟ فكان الجـواب هـي   

èπ: "يقول تعالى بدعة؛ ألن اهللا x6Í×̄≈n= yϑ ø9$#uρ y‰÷èt/ y7 Ï9≡sŒ îÎγ sß ∩⊆∪ "3 .نها مـن بـاب   والظاهر أ

فقـد  : "المشاكلة، وهي نعرة جاهلية، وفي موقع آخر اسمه شبكة سحاب السلفية فقد جاء ما نصه

أفتى جمع من الحركيين بجواز المظاهرات، وهم يدركون تمام اإلدراك أن المظاهرات وسـيلة  

غربية للضغط على الحكام من قبل الشعوب، وقد نسوا أو تناسوا هذا الحديث الصـحيح، قـال   

من كانت عنده نصيحة لذي سلطان، فليأخذ بيده فليخُل به، فإن : "رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  4.5"كان قبِلها قبِلها، وإن ردها كان قد أدى الذي عليه

 يفعلـه ما : "وجاء في فتوى مفتي المملكة العربية السعودية تحريم المظاهرات، حيث قال

 الشـوارع  فـي  فالمسيرات الدعاة، على اعظيًم اشًر تسبب قد التي المظاهرات من الناس بعض

 بالزيـارة  الصـحيح  فـالطريق  ،والـدعوة  لإلصالح الطريق هي ليست والمظاهرات والهتافات

                                                 
  .1/26، االعتصامالشاطبي، إبراهيم بن موسى،  1
  .هـ1430محرم،  28، برنامج في قناة الجزيرة، بتاريخ الشريعة والحياةالقرضاوي، يوسف،  2
  .4: سورة التحريم، اآلية 3
 ،العلميـة  الكتـب  دار، 1، طعطـا  القادر عبد مصطفى:  تحقيق، الصحيحين على لمستدركا ،عبداهللا بن محمد ،الحاكم 4

 يف الذهبيقال . 3/329، 5269: م، كتاب معرفة الصحابة، باب ذكر عياض بن غنم األشعري، حديث رقم1990، بيروت

 .واٍه ؛ وهوزريق ابنمدار الحديث على : التلخيص
  .م7/1/2009، بتاريخ موقع شبكة سحاب السلفيةالشمري، سالم،  5
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 بـالعنف  ال الطريـق  بهـذا  القبيلـة  وشـيخ  واألمير الرئيس فتنصح ،أحسن هي التي والمكاتبة

 المظـاهرات  يستعمل لم سنة شرةع ثالث مكة في مكث وسلم عليه اهللا صلى فالنبي ،والمظاهرة

  .1"المسيرات وال

دليل مشروعية هذه المظاهرات أنها من أمور العـادات  : "يوسف القرضاوي الشيخ وقال

وشؤون الحياة المدنية، واألصل في هذه األمور اإلباحة، فال حرام إال ما جـاء بـنص صـحيح    

  .2"الثبوت، صريح الداللة على التحريم

  :شيًئا من التفصيل والتأصيل العلميولنا في هذه المسألة 

ال يجوز الحكم على أفعال العباد بالبدعة إال بدليل صحيح صريح في ذلك، وال يوجد هـذا   :أوالً

فيمن يقولون ببدعية المظاهرات، فالحديث الذي استدل به الشمري في شبكة سحاب فيه ضـعف  

لمتن فليس فيه ما يصّرح ببدعية وهو منكر كما قال الذهبي، هذا من حيث السند، أما من حيث ا

  .المظاهرات، ال تصريح وال تلميح

قام الدليل العام على جواز المظاهرات المشروعة والتي فيها تعبير ونصـرة للمجاهـدين    :ثانًيا

الذين ظُِلموا في غزة مثالً أوغيرها، وهذا من باب التضامن والتكافل واألخّوة، وأسـلوب مـن   

ت الظالمة حتى تتحرك أو تغير، وهذا مشروع من باب التعـاون،  أساليب الضغط على الحكوما

θçΡ#): "قال تعالى uρ$yès? uρ ’n?tã Îh É9 ø9$# 3“ uθø) −G9$#uρ ( Ÿωuρ (#θçΡ uρ$ yès? ’n?tã ÉΟ øOM} $# Èβ≡uρ ô‰ãèø9$#uρ 4"3.  

مثل المسـلمين فـي   "وحديث . 4"المؤمن للمؤمن كالبنيان: "واألحاديث في هذا الباب كثيرة منها

  .5"ادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحدتو

                                                 
 للبحـوث  العامـة  الرئاسـة  ،الشويعر سعد بن محمد: طبعهو جمعه على أشرف، فتاوى مجموع ،العزيز عبد، باز بنا 1

  .164/ 27، واإلفتاء العلمية
  .م4/1/2009، بتاريخ الشيخ يوسف القوضاوي على شبكة االنترنتيوسف، القرضاوي، موقع  2
  .2: سورة المائدة، اآلية 3
مسـلم،  . 18/450، 5567:رقـم بعًضا، حـديث   ، كتاب األدب، باب تعاون المؤمنين بعضهمصحيح البخاريالبخاري،  4

   .467/ 12، 4684: ، كتاب البر والصلة واآلداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، حديث رقمصحيح مسلم
، 4685: ، كتاب البر والصلة واآلداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، رقـم الحـديث  صحيح مسـلم مسلم،  5

12/468.  
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مقاصد الشريعة تدعو إلى دفع الضرر وحفظ النفس، وعدم السكوت على الظلم، حيث قال  :ثالثًا

: وقوله عليه الصالة والسالم. 1"أعظم الجهاد، كلمة حق عند سلطان جائر: "عليه الصالة والسالم

  .2"انصر أخاك ظالًما أو مظلوًما"

ت هذه المظاهرات وسيلة لفضح العدون، وبيان قوة المسلمين، ال شك أن في هذا فإذا كان

إرهاب للعدو حينما يرى قوة المسلمين، فيحسب لذلك حسابات، وينتهي كما حدث في حرب غزة 

. أخـرى  فلوال هذا الغليان الشعبي ألمعن االحتالل في القتل ولسقط مئات. هـ1430في محرم 

الشاملة أثر ال ينكره أحد في صّد هذا العدوان الغاشم على أهلنـا فـي    فكان للمظاهرات العارمة

  .غزة هاشم

المظاهرات التي تؤدي إلى مفسدة وضرر، كإحراق ممتلكات المواطنين، فهذا يمكن الحكم  :رابًعا

  .عليه بالتحريم، ذلك استناًدا لمقاصد التشريع في حفظ الضرورات والتي منها حفظ المال

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

ابـن  . 13/121، 4138: ، كتاب البيعة، باب فضل من تكلم بالحق عند إمام جائر، حديث رقـم سنن النسـائي النسائي،  1

  .31/126، 18830: ، حديث رقمالمسندحنبل، أحمد، 
 .8/312، 2264: ، كتاب المظالم والغصب، باب أعن أخاك ظالًما أو مظلوًما، حديث رقمصحيح البخاريالبخاري،  2
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  الثالثالفصل 

  مباحث ضوابط البدعة، وفيه ستة

 .وبين القاعدة والتفريق بينهما الضابط لغةً واصطالًحاب التعريف: المبحث األول

  .ضابط التفريق بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي للبدعة: المبحث الثاني

  .ضابط التفريق بين البدعة والمعصية: المبحث الثالث

ون البدعة تكون في العبادات ال في العادات ضابط معرفة ك: المبحث الرابع

  .والمعامالت

 -صلى اهللا عليه وسلم–ضابط معرفة حكم فعل أو ترك النبي : المبحث الخامس

  .سبيل لمعرفة البدعة

ضابط معرفة أن االعتقاد معتبر شرًعا للتفريق بين العبادة : المبحث السادس

  .والبدعة
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  المبحث األول

 والتفريق بين الضابط والقثاعدة  غةً واصطالًحاالضابط لب التعريف

 .ضبط الشـيء : "، يقالإذا لزمه وحبسه ،مشتق من َضَبطَ الشيء ،اسم فاعل: الضابط في اللغة

 .1"أي حبسه بقّوة، ورجل ضابط أي قّوي شديد

 .2حكم كلّي تندرج تحته فروع فقهّية من باب واحد: الضابط في االصطالح

ما ورد واعدة، والقاعدة أشمل من الضابط، الضابط أخّص من الق: لقاعدةالتفريق بين الضابط وا

إال أّن الضابط يخـتّص فـي   ، ندرج تحته فروع فقهّيةي ،أّن كال منهما حكم كلّي منعند الفقهاء 

بـين   3ولم يفّرق بعض العلماء ومنهم ابن الهمـام . باب معّين، والقاعدة عاّمة في أبواب متفرقة

قواعد هي في األصل  ،مفهوم، وإنّما اعتبروهما أمًرا واحًدا، فذكروا في كتبهمالقاعدة والضابط ك

ضوابط، دون تمييز بين القاعدة والضابط، ولعّل ما ذهبوا إليه فيه نوع من الّصـحة والوجاهـة   

أنّهما : األولى :وذلك ألّن تعريف القاعدة في االصطالح ينطبق على القاعدة والضابط من جهتين

الفقهاء بين القاعـدة  بعض ولهذا لم يفّرق  .أنّه يندرج تحتهما فروع فقهّية: الثانية. نحكمان كلّيا

ولتقارب معنييهما، والتفرقة بينهما إنمـا هـي تفرقـة     والضابط، وذلك الرتباط أحدهما باآلخر،

  .ةلفظي

  :فروق بين القاعدة والضابط 

. 4)الضـرر يـزال  : (كلي، فمثالً ويمكن القول بأن الضابط معيار بين أمرين، والقاعدة حكم-1 

  .حكم كلي، لكن تحديد الضرر الفاحش من غير الفاحش، يعتبر ضابطًا

                                                 
مختار الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، . 4/104، مج)ضبط(ادة م، ن العربلسا محمد بن مكرم،ابن منظور،  1

  .3/379م، 1998، 1يحيى خالد توفيق، مكتبة اآلداب، القاهرة، مصر، ط: ، تحقيقالصحاح
 المقري، محمـد بـن  . 192م، ص1986، دار الفكر، دمشق، األشباه والنظائرابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم، : انظر 2

أحمد بن حميد، نشر معهد البحوث العلمية وإحياء التراث اإلسـالمي، مكـة المكرمـة،    : ، تحقيقالقواعدمحمد بن أحمد، 

1/212.  
 .16-2/15، دار الكتب العلمية، بيروت، تيسير التحرير، ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد 3
 .1/105، الفقهية القواعد شرح ،لزرقاا 4
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  . 1القاعدة تجمع فروعاً من أبواب شتى والضابط يجمعها من باب واحد" -2

  .فعلم النحو ضابط للنطق والكتابة واالمر للوجوب والنهي للتحريم ضابط 

  2.ابطالقاعدة ال تختص بباب بخالف الض-3

  .ال ضرر وال ضرار قاعدة . ضابط  " أيما ايهاب دبغ فقد طهر "

  .األمور بمقاصدها قاعدة تدخل في العبادات والمعامالت والجنايات 

  .3القواعد أكثر شذوذا من الضوابط ألن الضوابط تضبط موضوعاً واحداً  -4

  4الخالف الواقع في الضابط أكثر من الخالف الواقع في القاعدة -5

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .ه1400بيروت ،ط–دار الكتب العلمية –) 1/166( االشباه والنظائر –بدين بن ابراهيم زين العا –ابن نجيم  1
 .الموسوعة الشاملة  1/46 نشر العبير في منظومة قواعد التفسير 2
 1/46،  المرجع السابق 3
 1/46 المرجع السابق  4
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  المبحث الثاني

  ضابط التفريق بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي للبدعة

كل شيء جديد بدعة مذمومـة، وهـذا فهـم     فُيعتبرط مفهوم البدعة اللغوي والشرعي، ختلَُيقد  

فـالمعنى اللغـوي   شرعًيا حتى تكون مذمومة،  مغلوط، فالبدعة ال بد أن تصادم نًصا أو مقصًدا

ولفظ البدعة في اللغة أعم مـن  . ه من قبل كل أمر جديد على غير مثال سابقللبدعة كما عرفنا

  .1لفظ البدعة في الشريعة

 مـا  خالف في كان فماوبدعة ضاللة،  ،بدعة هديٍ :فالبدعة كما قال الخطيب البغدادي

 تحـت  اواقًع كان وما واإلنكار، الذّم َحيِّز في فهو -وسلم عليه اللّه صلى- ورسوله به اللّه أَمر

 مثـال  لـه  يكـن  لم وما المدح، حيز في فهو رسوله أو اللّه عليه وَحّض إليه اللّه نَدب ما ُعموم

 يكون أن يجوز وال المحمودة، األفعال من فهو المعروف وفْعل والسخاء الُجود من كنَْوع موجود

  .2به الشرع َورَد ما خالف في ذلك

مسلم من حديث جرير  صحيح د جاء فيفق ،ي السنّة النبوية المطهرة ما يدل على ذلكوف

صـلى اهللا عليـه   –جاء ناس من األعراب إلى رسـول اهللا  : قال -رضي اهللا عنه– بن عبد اهللا

عليهم الصوف، فرأى سوء حالهم قد أصابتهم حاجة، فحثّ الناس على الصدقة، فـأبطئوا   -وسلم

، ثم جـاء  3ّرٍة من َورِقثم إن رجالً من األنصار جاء بُص: عنه، حتى ُرئَي ذلك في وجهه، قال

مـن  : "-صلى اهللا عليه وسلم-فقال رسول اهللا . آخر، ثم تتابعوا حتى ُعرِف السرور في وجهه

  سّن في اإلسالم سنّة حسنة فُعمل بها بعده، كُتب له مثل أجر من عمل بها، وال ينقص من

مثل وزر من أجورهم شيء، ومن سّن في اإلسالم سنّة سيئة، فُعمل بها بعده، كُتب عليه 

  .4"عمل بها، وال ينقص من أوزارهم شيء

                                                 
  .237، صاقتضاء الصراط المستقيمابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم،  1
 السـعودية، ، الجـوزي  ابـن  دار، العزازي يوسف بن عادل: قيحق، توالمتفقه لفقيها ،علي بن أحمد، بغداديال خطيب 2

  .1/88. هـ1417
 فضة : ورق  3
، 4830: ، كتاب العلم، باب من سّن سنّة حسنة أو سيئة، ومن دعا إلى هدى أو ضاللة، حديث رقـم صحيح مسلممسلم،  4

13/163.  
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 إليـه  ترجـع  السنة من أصل لها كان ما يعني ؛السنة وافق فما اللغويبالمعنى  البدعةف

  . 1السنة لموافقتها اشرًع ال لغةً بدعة هي وإنما

 اهللا رضي- كعب بن أبي مرلما أ -عنه اهللا رضي- الخطاب بن عمر هقالمن ذلك ما  

  .2"هذه البدعة تنعم" :رمضان في بهم وميق أن -عنه

؟ فإن كـان  المباحاتمن  افينظر إلى اإلحداث الجديد هل هو في العبادات، أم في غيره

  .في العبادات حكمنا عليه بالبدعة الشرعية

فالجهر بالنية في الصالة من البدع السيئة، وهذا متفق عليه بين أئمة المسلمين، ولم يقـل  

–النبـي  اهللا و مستحب، وال هو بدعة حسنة، والعبادات التي شـرعها  ةالنيأحد منهم أن الجهر ب

  .3ألمته ليس ألحد تغييرها، وال إحداث بدعة فيها -صلى اهللا عليه وسلم

  .4وال في ضعيف صحيح التلفظ بالنية ال في حديث -صلى اهللا عليه وسلم–ولم ينقل عن النبي 

: النيـة  أن: العبادات جميع في القلب في كونها وسبب األربعة األئمة عن ينقل لم لكوكذ

 بقلبـه  نـوى  فإن مطلقاً، القصد حقيقتها ألن أو بالقلب، إال اإلخالص يكون وال اإلخالص،تعني 

 نـوى  وإن. يجزئـه  لم بقلبه ينو ولم بلسانه تلفظ وإن باألكمل، الجمهور عند أتى بلسانه، وتلفظ

  .5أجزأه بلسانه يتلفظ ولم ، بقلبه

 إذ أوالق بين البدعة الشرعية واللغوية مهم، للحكم على األفعال بالبدعـة، فضابط التفري

 فـال  العفو، افيه األصلاألصل في العبادات التوقف، فال يشرع منها إال ما شرعه اهللا، والعادات 

                                                 
  .1/267 ،حكموال العلوم امعج ،رجب بن 1
  .2/493 ،الكبرى البيهقي سنن ،الحسين بن أحمد ،البيهقي 2
  .2/97، مجموع الفتاوىابن تيمية،  3
، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، األشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمانابن نجيم، زين العابدين بن إبراهيم،  4

  .1/48م، 1980
 وتحقيـق  الفقهيَّـة  النَّظريَّـات  وأهّم المذهبيَّة واآلراء الشَّرعيَّة لألدلّة الشَّامل ،وأدلَّتُُه اإلسالميُّ ِفقُْهال ،َوْهَبة ،الزَُّحْيِلّي 5

  .1/137، دمشق، الفكر دار، 4، طوتخريجها النَّبويَّة األحاديث
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 ال والعبـادة  اهللا شرع هما والنهي األمر ألن وذلك ؛وتعالى سبحانه اهللا حظره ما إال امنه يحظر

  .1بها امأموًر نيكو أن بد

وعلينا أن نفرق بين العبادات، فاألصل فيها المنع والحظـر، والمعـامالت والعـادات    

فكل ما كان مستحدثًا من أمور الدنيا ال يسمى بدعة . 2واألطعمة واألشربة، فاألصل فيها الجواز

ال إذا اعتقد شرعية، وإن سّمي بدعة لغوية، فإنه ال يتجاوز المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي، إ

صاحبه أنه يتعبد به قربة إلى اهللا عز وجل، فاالختراعات الجديدة من أجهزة حاسوب وأجهـزة  

اتصاالت، وتطوير في شتى مجاالت الحياة ال تعّد بدًعا شرعية، وإن كانت على غير مثال سابق 

  .، واهللا تعالى أعلم-بالمعنى اللغوي للبدعة–

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
هـ، 1399، بيروت ،المعرفة دار ،الفقي حامد محمد :تحقيق، الفقهية النوارنية القواعد ،الحليم عبد بن أحمد ،تيمية بنا 1

1/112.  
  .مwww.islamonline.com ،14/3/2007، مجموعة من المفتين، البدعة معناها وضوابطهاإسالم أون الين،  2
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  المبحث الثالث

  يق بين البدعة والمعصيةضابط التفر

هناك وجوه وفاق وافتراق بين البدعة والمعصية، وللحكم على األمور بالبدعة، ينبغـي  

التفريق بين البدعة والمعصية، وإن كانتا مجتمعتين في بعض األمور؛ فكل بدعة معصية وليست 

ملة المعاصي فالبدع من ج. 2والّسنّة ضدها البدعة، والطاعة ضدها المعصية. 1كل معصية بدعة

  . 3وقد ثبت التفاوت في المعاصي، فكذلك يتصور مثله في البدع

  .إال أنهما يفترقان في البعض اآلخر

  :وجوه االفتراق بين البدعة والمعصية

 أو الوحي نصوص من الخاصة، األدلة هو -الًباغ- عنها النهي مستند بأن المعصية نفردت :أوالً

 ومقاصـد  العامة، األدلة هو -غالًبا- عنها النهي مستند فإن البدعة؛ بخالف القياس، أو اإلجماع

Ÿωuρ (#θç/tø)"ومن األمثلة على ذلك، قولـه تعـالى  . 4الشريعة s? #’oΤ Ìh“9$# ( … çμ ¯Ρ Î) tβ%x. Zπ t± Ås≈sù u™!$ y™uρ 

Wξ‹Î6y™ ∩⊂⊄∪"5 .  فالزاني مرتكب لمعصية وليس لبدعة، ومن البدع األذان للعيدين، فإن هذا مـن

  .6ترك ذلك مع وجود المقتضى -عليه الصالة والسالم-ن الرسول البدع؛ أل

فهذه بدعة؛ ألنها إحداث جديد على غير مثال سابق، ونقصد بالمثال السابق ما كان على 

  .، وهي في الحقيقة معصية؛ ألنها مخالفة لسنّة الترك-صلى اهللا عليه وسلم–عهد النبي 

 بخـالف  بـه،  وتلحـق  الدين، إلى تضاف هي إذ وع؛للمشر مضاهية بكونها البدعة تنفرد :ثانًيا

 فُعلـت  اذا إال اللهم ،هإلي منسوبة غير الدين، عن خارجة هي إذ للمشروع، مخالفة فإنها المعصية

                                                 
  .29، صقواعد معرفة البدعالجيزاني،  1
  .1/68، االعتصامالشاطبي،  2
  .    1/316المرجع السابق،   3
  .30، صقواعد معرفة البدعالجيزاني،  4
  .32: سورة اإلسراء، اآلية 5
  .1/130، هـ 1427، 5، طوالجماعة السنة أهل عند الفقه أصول عالمم ،حَسْين بْن محمَّد، الجيزاني 6
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 آن في وبدعة معصية أنها -مختلفين وجهين من- فيها فيجتمع التقرب، وجه على المعصية هذه

صيص يوم الجمعة بصيام، فهو معصـية مـن   تخ: ومثال المعصية والبدعة في آن واحد. 1واحد

عن تخصيص يـوم الجمعـة    -صلى اهللا عليه وسلم–نهى رسول اهللا : "جهة لورود الدليل وهو

  .2"بصيام

وبدعة تخصيص يوم الجمعة بصيام يضاهي الشرعية، أي أن فاعله يعتقد أنه يتقرب إلى 

ما ذكرنا في هذا الموضوع فكـل  اهللا تعالى، ولوال وجود دليل النهي لقلنا بأنه بدعة محضة، وك

  .بدعة معصية

ومثال المعصية المخالفة للدين وليست من باب البدع، ترك صالة الجمعة لغير عذر فهذه 

قراءة القرآن قبل : ومن البدع المضاهية للمشروع والتي تضاف إلى الدين. معصية مخالفة للدين

في بالدنا خاصة وفي غيرها، معتقـدين  كما اعتاده كثير من المؤذنين  ،3النداء للصلوات الخمس

واعتبار  و فيه الخير؛ فهو كالم اهللا تعالى، وفيه فسحة إضافية لالستعداد والتهيئة للصالة ان ذلك

  :ذلك بدعةً يرجع إلى عدة أمور

األذان إعالم بدخول وقت الصالة، وبه يتحقق المطلوب وهو عبادة مخصوصـة بألفـاظ    :األول

وال  -صلى اهللا عليه وسلم–عليها، وال التنقيص منها، ولم يؤثر عن النبي  معينة ال تجوز الزيادة

  .عن أصحابه فعل ذلك

قراءة القرآن قبل األذان فيه إلزام في وقت لم يلزم الشرع فيه أحـد بالسـكوت، لقولـه     :الثاني

˜sŒÎ)uρ #: "تعالى Ìè% ãβ#u™ öà) ø9$# (#θãèÏϑ tGó™ $$sù … çμ s9 (#θçF ÅÁΡ r&uρ öΝ ä3 ª= yès9 tβθçΗxqöè? ∩⊄⊃⊆∪"4 .  وقولنا بأنـه

                                                 
  .30، صقواعد معرفة البدعالجيزاني،  1
 وليلها الجمعة يوم تخصيص عن الزجر ذكر ، بابالصوم كتاب، بلبـان  ابن بترتيب حبان ابن صحيح، محمد، حبان بنا 2

   .8/377، 3613: ، حديث رقموالقيام بالصيام
  .88، صاتباع ال ابتداععفانة،  3
  .205: سورة األعراف، اآلية 4
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بدعة؛ ألنه في عبادة، والزيادة على العبادة المأثورة بدعة، ومن ناحية أخرى يترتب على ذلـك  

  .1واهللا أعلم. مفاسد كالتشويش على من يصلي أو يقرأ في المسجد أو في البيت

يه سلفها، فقد من أحدث في هذه األمة شيًئا لم يكن عل -رضي اهللا عنه–ولذلك قال أنس 

  .2خان الرسالة -صلى اهللا عليه وسلم–زعم أن الرسول 

 حاصـلها  إذ بالتشـريع؛  اهللا حدود مجاوزة إلى بالنسبة عظيًما جرًما بكونها البدعة تنفرد :ثالثًـا 

 بعـد،  تكتمـل  لـم  وأنها واالستدراك، بالنقص للشرع ورمي الشريعة، كمال اعتقاد في مخالفة

 صـاحب  بل جانبها، من غض وال بتنقيص الشريعة على تعود ال إنهاف ؛ المعاصي سائر بخالف

  .3لحكمها بمخالفته مقر منها، متنصل المعصية

 علـى  خاصة اطرقً العبد لمطالب عين قد الشارع ألن ،له ومشاقّ للشرع معاند مبتدعفال

 وأن فيهـا  الخيـر  أن وأخبر ،والوعيد والوعد والنهي باألمر عليها الخلق وقصر ،خاصة وجوه

 اهللا صلى- الرسول أرسل إنما وأنه ،نعلم ال ونحن ،يعلم اهللا ألن ؛ذلك غير إلى تعديها في الشر

 حصره ما ليس أخر اطرقً ثم أن يزعم فإنه ،كله لهذا راد فالمبتدع ،للعالمين رحمة -سلم و عليه

 مـن  يفهم ربما بل ،نعلم أيضا ونحن ،يعلم الشارع كأن ،بمتعين عينه ما وال ،بمحصور الشارع

 فهـو  للمبتدع امقصوًد كان إن وهذا، الشارع يعلمه لم ما علم أنه الشارع على الطرق استدراكه

   .4مبين ضالل فهو مقصود غير كان وإن ،والشارع بالشريعة كفر

ا لـه، أمـا   ، متعبد-عز وجل-تفترق البدعة عن المعصية بأن المبتدع يعتقد أن موقر هللا  :ثالثاً

  . 5وقد يعلم أنه مخالف ألوامر اهللا عز وجل العاصي فخالف ذلك،

                                                 
  .هـ1430/صفر/www.islamweb.net ،5، 37093: فتاوى الشبكة اإلسالمية، فتوى رقم 1
  .8/238، أنوار البروق في أنواع الفروقالقرافي، . 1/33، االعتصامالشاطبي،  2
 .6/225، اإلحكام في أصول األحكام، ابن حزم، 30، صقواعد معرفة البدع، الجيزاني، 1/330، االعتصامالشاطبي،  3
  .1/33، االعتصامالشاطبي،  4
  .31، صقواعد معرفة البدعالجيزاني،  5
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وأما العاصي إذا قلت له . هذه عبادة: فلو قلنا للمبتدع الذي يقترف بدعة هذه بدعة، لقال

بأن هذه معصية، أنت ترتكب محرًما، لترِكَك الصالة مثالً، فال يجادل وال يدافع، وال يقول لـك  

  .هذا جائز

وبة، وأما المبتدع فيكون أبعد العتقاده بأنه يفعل عبادة، وأنـه  العاصي قد تحدثه نفسه بالت :رابعاً

  .-عز وجل–يتقرب إلى اهللا 

فتنة المبتدع في أصل الدين، وفتنة المذنب في الشهوة، والمبتدع قد قعـد للنـاس علـى     :خامساً

  .1الصراط المستقيم يصدهم عنه

أو عام، وأمـا المعصـية فالـدليل    البدعة ما كان محَدثًا في الدين، ال يؤيده دليل خاص  :سادساً

موجود أصالً بالنهي أو بالترك، أو مخالفة األوامر الشرعية، فالمعصية أو المخالفة ليست جديدة 

  .2ومخترعة على غير مثال سابق، بل البدعة مخترعة في الدين على غير مثال سابق

أفضـل مـن الرََّمـل فـي     الرََّمل في جميع أشواط الطواف مع االعتقاد بأنه : ومن أمثلة البدعة

األشواط الثالثة األولى، والدعوة إلى ذلك وأنه من باب تحصـيل األجـر األكبـر،  والثـواب     

  .3األفضل

إيذاء الناس وإلحاق الضرر : ومثال المعصية في الحج. فهذه من البدع الدخيلة على الدين

ص دّل على النهي عـن  بالحجاج من أجل الوصول إلى تقبيل الحجر األسود، فالدليل العام والخا

ال ضـرر وال  : "-صـلى اهللا عليـه وسـلم   –إلحاق الضرر واألذى بالمسلمين، قال رسول اهللا 

  .فهذه األدلة بالنهي موجودة أصالً. 4"ضرار

                                                 
، بيروت، العلمية الكتب ار، د)والـدواء  الداء( الشافي الدواء عن سأل لمن الكافي الجواب ،بكر أبي بن محمديم، ابن الق 1

1/101.  
  .1/26، االعتصامالشاطبي،  2
 والـدعوة  واألوقـاف  اإلسالمية الشئون وزارة ،1، طالبدع والمخالفات في الحجوآخرون،  محمد بن المحسن ،السميح 3

  .1/35هـ، 1423، السعودية العربية ةالمملك ،اإلرشادو
  . 7/144، 2332: ، كتاب األحكام، حديث رقمسنن ابن ماجهابن ماجه،   4
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صلى اهللا عليـه  –إال شيًئا عملًيا حدث جديًدا لم يكن أيام النبي ) بدعة(ال ينبغي أن يسمى :ً سابعا

صـلى اهللا عليـه   –حداث، أما ترك الشيء الذي كان يفعله النبـي  ؛ ألن هذا هو معنى اإل-وسلم

وخلفاؤه فال يسمى بدعة، بل يسمى مخالفة، سواء وصلت درجة التحريم أو بقيـت فـي    -وسلم

  .1درجة الكراهة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .م14/3/2007إسالم أون الين، مجموعة من المفتين،  1
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  المبحث الرابع

  ضابط معرفة كون البدعة تكون في العبادات ال في العادات والمعامالت 

 إلـى  االلتفـات  العـادات  وأصل المعاني، إلى االلتفات دون التعبد لعباداتا في ألصلفا

  .1المعاني

كالصالة على النبي صـلى اهللا  "  ومن األمثلة على هذا الضابط الزيادة على ألفاظ األذان

كما يفعل بعض المؤذنين، فمن المعلوم أن ألفاظ األذان وكلماته توقيفية ال يصح أن  ،عليه وسلم 

ا وال ينقص منها شيء، وال يصح أن تجعل جزًءا من ألفاظ األذان، فإن جعلت جـزًءا  يزاد عليه

  .2منه فهي من هذا الوجه وبهذه الكيفية بدعة

صـلى  –أما إذا كانت بعد األذان منفصلة عنه وال توهم بأنها جزء منه، فهي سنّة لقوله 

ا، ثم سلوا لي الوسـيلة، فإنهـا   من صلّى علّي صالة، صلّى اهللا عليه بها عشًر: "-اهللا عليه وسلم

منزلة في الجنّة، ال تنبغي إال لعبد من عباد اهللا، وأرجو أن أكون أنا هو، ومن سأل لي الوسـيلة  

ومن األمثلة على العادات التي ال تدخل في البدع بالمعنى الشـرعي وإن   .3"حلّت عليه شفاعتي

 ، ركوب السيارات، والطـائرات )قبلأي محدثة ال مثيل لها من (كانت في المعنى اللغوي بدعة 

  .الخ ... والقطارات، والوضوء من الحنفيات، واألكل بالمالعق

  

  

  

  

  
                                                 

  .2/513، الموافقاتالشاطبي،  1
  .92، صاتباع ال ابتداععفانة،  2
صـلى اهللا  –ل مثل قول المؤذّن لمن سمعه ثم يصلي على النبـي  ، كتاب الصالة، باب استحباب القوصحيح مسلممسلم،  3

  .2/327، 577: ثم يسأل اهللا له الوسيلة، حديث رقم -عليه وسلم
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  الخامسالمبحث 

  سبيل لمعرفة البدعة -صلى اهللا عليه وسلم–معرفة حكم فعل أو ترك النبي ضابط  

أفعـال  قبل الحكم على المستجدات بالبدعة أو بعدمها، ينبغي أن يحاط القائل بذلك علًما ب

مـن ناحيـة    -صلى اهللا عليه وسلم–، وعلًما بتروك النبي -صلى اهللا عليه وسلم–وأقوال النبي 

صـلى اهللا عليـه   -، وأن نمّيز بين ما صدر عنه -صلى اهللا عليه وسلم-شرعية، والخاصة به 

  .تشريًعا وما كان جِبلّة، ومثل ذلك في الترك -وسلم

وسلم فال يتأسى به، كالوِصال في الصوم، والزيادة علـى  ما كان خاًصا به صلى اهللا عليه : أوالً

أربع نسوة، فهو خاص به ال يشاركه فيه غيره، وال يقتدى به فيما صّرح لنا به بأنه خاص بـه  

عن الوِصال رحمة  -صلى اهللا عليه وسلم–فقد نهى رسول اهللا . 1كائنًا من كان إال بشرع يخصنا

  .2"ت كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقينيإني لس: "قال. إنك تواصل: لهم فقالوا

صلى اهللا عليه وسلم جبلّة بشرية كالمأكل والمشرب والملبس، فال تأّسي بـه   عنهما صدر : ثانًيا

فيه، إال ما ورد فيه قول أو فعل ينص أو يشير إلى التحريم أو الندب أو الكراهة خاًصا أو عاًما 

أن رجـالً  : "ا، فقد أخرج اإلمام مسلم في صحيحهومن ذلك األكل باليمين، فقد ورد في ذلك نًص

: قـال . ال أستطيع: قال". كُْل بيمينك: "بشماله، فقال -صلى اهللا عليه وسلم–أكل عند رسول اهللا 

  .3"فما رفعها إلى فيه: ما منعه إال الِكبر، قال". ال استطعت"

يث جاء فـي الحـديث   عن أكل الثوم عند المجيء إلى المسجد، ح -صلى اهللا عليه وسلم–ونهيه 

فـال يصـليّن   ) يعني الثوم(من أكل من هذه الشجرة : "أنه قال -صلى اهللا عليه وسلم–عن النبي 

  .4"معنا

                                                 
، دمشـق  عناية، عزو أحمد الشيخ: قيحق، تاألصول علم من الحق تحقيق إلي الفحول إرشاد ،علي بن محمد، الشوكاني 1

  .1/103، م1999،العربي الكتاب دار ،بطنا كفر ،1ط
صحيح مسلم، . 2/7، 1788: ، كتاب الصوم، باب بركة السحور من غير إيجاب، حديث رقمصحيح البخاريالبخاري،  2

  .5/398، 1844: ، كتاب الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم، حديث رقممسلم
  .10/297، 3766: ، كتاب األشربة، باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما، حديث رقمصحيح مسلممسلم،  3
. 3/361، 807: ، كتاب األذان، باب ما جاء في الثوم النّي والبصل والكُّراث، حـديث رقـم  صحيح البخاريالبخاري،  4

، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب نهي من أكل ثوًما أو بصالً أو كُراثًا أو نحوهما مما له رائحة صحيح مسلممسلم، 

  .3/184، 870: كريهة عن حضور المسجد، حديث رقم
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فأكل الثوم وما به من رائحة مؤذية للمصلين مكروه، وأما في غير وقت صالة الجماعة 

ة المؤذية فال حـرج  فال يكره، وكذلك من أكل ثوم وأخفى الرائحة بغسل الفم بما ال يظهر الرائح

فهذه الكراهة في وقت مخصوص ولعلّه ظاهرة وهي اإليذاء وكذلك اللباس، فأي لباس جاز، فقد 

فلو لبس غير القميص والرداء والعمامة ال . القلنسوة والعمامة -صلى اهللا عليه وسلم-لبس النبي 

لة، أو بد لبس ربط عنق، نعد مبتدعين، ما لم نتجاوز إلى اللباس المحرم، فعندئٍذ نعد عصاة، فمن

  .أو جزمة الخ، ال يعد مبتدًعا

: تشريًعا، فهذا يجب فيه االتباع، لقوله تعـالى  -صلى اهللا عليه وسلم–ما صدر من النبي : ثالثًا

"!$ tΒ uρ ãΝ ä39s?# u™ ãΑθß™§9$# çνρ ä‹ ã‚sù $ tΒuρ öΝ ä39pκ tΞ çμ ÷Ψtã (#θßγ tFΡ $$ sù 4"1 .وقولــه تعــالى" :(#θãè‹ÏÛ r&uρ ©!$# 

tΑθß™§9$#uρ öΝ à6̄=yès9 šχθßϑ ymöè? ∩⊇⊂⊄∪"2.  

الصالة وعدد ركعاتها والحج والصيام، وأي اختراع جديد في العبادات يعتبر بدعة هذا و

  :من جانب الفعل، وأما من جانب الترك فينظر إلى اآلتي

، وذلـك أن  3جبلة وطبيعة كأكل الضب فال تأسي فيه -صلى اهللا عليه وسلم–ما تركه النبي  - 1

ال، ولكنـه لـم يكـن    : "أحرام هو يا رسول اهللا؟ قال: قال له -رضي اهللا عنه–د بن الوليد خال

  .أمامه -رضي اهللا عنه–وقد أكله خالد . 4"بأرض قومي فأجدني أعافه

خصوصية له كأكل الثوم، فقد ورد أنه لما ُأهدَي إليه  -صلى اهللا عليه وسلم–ما تركه النبي  -2

! يا رسول اهللا تكرهه وترسل بـه إلـّي؟  : أبي أيوب األنصاري فقالطعام فيه ثوم أرسل به إلى 

  .5"إني أناجي من ال تناجي: "فقال

                                                 
  .7: سورة الحشر، اآلية 1
 .132: سورة آل عمران، اآلية 2
 .م14/3/2007، مجموعة من المفتين، البدعة معناها وضوابطهاإسالم أون الين،  3
، كتاب األطعمة، باب ما كان النبي صلى اهللا عليه وسلم ال يأكل حتى ُيسمَّى له فيعلم ما هـو،  صحيح البخاريالبخاري،  4

، كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، بـاب إباحـة الضـب،    صحيح مسلممسلم، . 16/493، 4972: رقمحديث 

 .10/105، 3602: حديث رقم
، 3/362، 808: ، كتاب األذان، باب ما جاء في الثوم النّي والبصل والكّراث، حـديث رقـم  صحيح البخاريالبخاري،  5

، 875: الصالة، باب نهي من أكل ثوًما أو بصـالً أو كّراثًـا، حـديث رقـم    ، كتاب المساجد مواضع صحيح مسلممسلم، 

3/189.  
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  .1تأسي فيه لعدم وجود المقتضى ال وهذا 

ال جبلة وال خصوصية فينظر فيه، فإن علـم حكـم    -صلى اهللا عليه وسلم–ما تركه النبي  -3

فالناس تبع فيه، وإن لم يعلـم دّل علـى    حرمة أو كراهة -صلى اهللا عليه وسلم-الترك في حقه 

عدم اإلذن فيه، وأقل مراتبه الكراهة، فيحمل عليه حتى يقوم الدليل علـى مـا فوقهـا؛ وهـو     

  .2التحريم

مع قيام المقتضى له؛ كترك األذان للعيـدين، فلـيس    -صلى اهللا عليه وسلم–ما تركه النبي  -4

لهذا مصلحة، أو ما يستدل به من األدلة قد كان  ألحد أن يزيد في ذلك، فإن كل ما يبديه المحِدث

ما حدثت الحاجة إليه : "ومن األمثله على ذلك، -صلى اهللا عليه وسلم–ثابتًا على عهد رسول اهللا 

من البدع بتفريط من الناس، تقديم الخطبة على الصالة في العيدين، فإنه لما فعله بعض األمـراء  

ن الناس قد صاروا ينفّضون قبل سماع الخطبة وكانوا على أنكره المسلمون، واعتذر من أحدثه بأ

  .3"ال ينفضون حتى يسمعوا أو أكثرهم-صلى اهللا عليه وسلم–زمن رسول اهللا 

ولم ينكر على فاعله جـاز   -صلى اهللا عليه وسلم–وإذا قامت القرينة على أن ما تركه النبي  -5

 غرب، وهو يراهم فال ينهاهم وال يـأمرهم فعله، فقد ثبت أن الصحابة كانوا يصلّون بين أذني الم

: وال يفعل ذلك، فدّل على أن ذلك جائز، وقد احتج بعض الناس على الصالة قبل الجمعة بقولـه 

األذان الذي على المنابر لم يكن على عهد النبي : وعارضه غيره فقالوا. 4"بين كل أذانين صالة"

في عهـده ويـرد   أمر به لما كثر الناس  -رضي اهللا عنه–ولكن عثمان  -صلى اهللا عليه وسلم–

وافقه المسلمون عليـه   -رضي اهللا عنه–أن هذا األذان لّما سنّه عثمان على من قال انه يقال له 

بينه وبين األذان الثاني جائزة حسنة، وليس سنّة راتبة  الصالة صار أذانًا شرعًيا، وحينئٍذ فتكون

ينكر عليه، ومن ترك ذلك لم ينكر عليـه، وهـذا   كالصالة قبل المغرب، فحينئٍذ من فعل ذلك لم 

                                                 
  .م14/3/2007، مجموعة من المفتين، البدعة معناها وضوابطهاإسالم أون الين،  1
  .المرجع السابق 2
  .1/280، اقتضاء الصراط المستقيمبن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، ا 3
صـحيح  ، مسـلم،  3/1، 591: األذان، باب بين كّل أذانين صالة لمن شاء، حديث رقم، كتاب صحيح البخاريالبخاري،  4

  .4/292، 1384: ، كتاب صالة المسافرين وقصرها، باب بين كل أذانين صالة، حديث رقممسلم
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وقد ذهبت جماعة من السلفيين إلى القول بأن صالة ركعتي الجمعـة  . واهللا أعلم  1أعدل األقوال

  .2القبلية بدعة

شيًئا لمانع من فعله، وقد صّرح به؛ كتركه صـالة   -صلى اهللا عليه وسلم–وإن ترك النبي  -6 

فهذا ال تأسي فيه بعد وفاته، لعدم خشـية الفرضـية بانقطـاع    التراويح جماعة خشية الفريضة، 

إلى األصل وصالها جماعة ومدحها، ومثله عدم قتل  -رضي اهللا عنه–الوحي، ولهذا رجع عمر 

الـذي حـاول إخبـار     -رضي اهللا عنه–لحاطب بن أبي بلتعة  -صلى اهللا عليه وسلم–الرسول 

فأي  3"إنه شهد بدًرا: "مكة لفتحها، ذلك لقوله إلى -صلى اهللا عليه وسلم–قريش بمسيرة الرسول 

  .4جاسوس غيره يقتل إن رأى اإلمام ذلك، وذلك لعدم وجود مانع منه وهو شهود بدر

شيًئا لعدم المقتضى لفعله، ثم حصل المقتضى به بعد  -صلى اهللا عليه وسلم–إذا ترك النبي  -7

ث لم يكن له داعٍ في حياة الرسول موته، كان للمجتهد أن يرى رأيه، وذلك كجمع المصحف، حي

رضي –، لكن لما توفّي وكثر القتل في القّراء في الغزوات رأى أبو بكر -صلى اهللا عليه وسلم–

صواب جمعه لوجود المقتضى له، ومثله األذان الثالث للجمعة الذي أحدثه عثمان على  -اهللا عنه

  .5كثرتهم وشغلهم بالتجارةالزوراء، السماع الناس وإعالمهم بدخول وقت الصالة بعد 

أمًرا لم يوجد، ولم تتهّيأ أسبابه، كعالمـات التوقيـت    -صلى اهللا عليه وسلم–إذا ترك النبي  -8

ورصد القمر خلف السحاب لمعرفة أوائل الشهور، ثم تهيأت األسباب لذلك فال تأسي في تركـه  

  .6العلماءيجتهد فيه  ،وليس ذلك مخالفًا للّسنّة، فهو من قبيل المسكوت عنه

أما الترك الذي يدل على عدم اإلذن فيه فهو ما نُقل عنه بلفظ أو فعل صريح، كتركه األذان  -9

  .7واإلقامة للعيدين، وتركه غسل شهداء ُأُحد والصالة عليهم

                                                 
  .2/353، الفتاوى الكبرىابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم،  1
  .134، ص)85(لسلفية، رقم ، منشورات الدعوة اأخطاء المصلينسلمان، مشهور،  2
  .265حديث رقم – 102ص/25ج– المعجم الكبير –الطبراني  3
 .م14/3/2007إسالم أون الين، مجموعة من المفتين،  4
  .م14/3/2007إسالم أون الين، مجموعة من المفتين،  5
  .المرجع السابق 6
  .المرجع السابق 7
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  المبحث السادس 

  ضابط معرفة أن االعتقاد معتبر شرًعا للتفريق بين العبادة والبدعة

للحكم على فعله بالبدعة أو العبادة، ومحـل االعتقـاد فـي    معرفة اعتقاد المكلف سبيل 

اعتقاًدا بأنه واجـب، أو سـنّة راتبـة    : القلب، وقد يّدل عليه القول، بأن ُيسأل عن فعله، فيجيب

فُينصح، فإن لم يرجع ُيحكم عليه باالبتداع، أو أن يجهر بالقول بأن يقوم بالفعل معتقًدا بوجوبـه  

  . في حق نفسه، وملزًما لغيره

 نةُس الركعتين هاتين أن الناس اعتقادصالة ركعتين قبل الجمعة، ف: ومن األمثلة على ذلك

  .راتبة نةُس قبلها للجمعة ليس أْن وهو الشرعي، لألمر واضحة مخالفةيعتبر  قبلها للجمعة راتبة

 إيقاع وهي شرعية، مفسدة إلى يؤدي الجمعة قبل الركعتين صالة إن: القول يمكن وبذلك

  .1البدعة عين االعتقاد وهذا قبلها، للجمعة راتبة سنة أنها في الخاطئ االعتقاد في مةالعا

. 2"لمن شاء: بين كل أذانين صالة، قالها ثالثًا، قال في الثالثة" -صلى اهللا عليه وسلم–قال النبي 

  .3"كراهية أن يتخذها الناس ُسنّة: "وفي رواية البخاري، قال الراوي

 الليلـة  هـذه  في الصالة إن: فيقول والذكر بالقيام الليالي من ما ليلة مأحده يخصصوكذلك أن 

 فضـل  الليلة لهذهأن  عتقدي فهو الليالي، غيرها من مميزة بالفضل والبركة ومضاعفة األجر عن

ولكن إذا قـام تلـك الليلـة أو     .، من غير دليل معتبر شرًعا، نحكم عليه باالبتداعخصوصية أو

ة من غير اعتقاد منه بتميز فضلها، ولكن وضع لنفسه برنامًجا لقيام الليـل  غيرها من ليالٍ مشابه

  .واهللا أعلم. فال يدخل فعله في االبتداع

                                                 
  .1/24، قواعد معرفة البدعالجيزاني،  1
صـحيح  ، مسـلم،  3/1، 591: ، كتاب األذان، باب بين كّل أذانين صالة لمن شاء، حديث رقمصحيح البخاريالبخاري،  2

  .4/292، 1384: ، كتاب صالة المسافرين وقصرها، باب بين كل أذانين صالة، حديث رقممسلم
وسلم على التحريم إال ما صلى اهللا عليه –، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب نهي النبي صحيح البخاريالبخاري،  3

  .22/356، 6820: تُعرف إباحته، حديث رقم
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فقد قال عمـر بـن    .الحجر األسود تقبيل بدون يصح ال الطواف أناالعتقاد : ومن ذلك

، ال تضـر  حجر أنك ألعلم إني واهللا أما: "حينما استلم الحجر األسود -رضي اهللا عنه–الخطاب 

  .1"قبلتك ما يقبلك -وسلم عليه اهللا صلى- اهللا رسول رأيت أني لوالوال تنفع، و

فّدل على أن تقبيل الحجر األسود ُسنّة، لكن االعتقاد بوجوب تقبيلـه، وأن الطـواف ال   

بأن إلزام النفس أو الناس بلزوم ما يلزمه الشرع هو : ويمكن القول. يصح بدونه فهو عين البدعة

 .البدعة عين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .6/30، 1502: ، كتاب الحج، باب الرمل في الحج والعمرة، حديث رقمصحيح البخاريالبخاري،  1
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  الخاتمة وأهم النتائج

  الحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا، وبعد؛

ن وشـر  -صلى اهللا عليه وسـلم -فإن أصدق الكالم كالم اهللا، وخير الهدي هدي محمد 

  األمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة في النار، ثم أما بعد؛

فضل اهللا تعالى وضع بعض القواعد والضوابط التي تخدم في موضـوع  فقد استطعت ب

، "ضوابط البدعة وقواعدها األصولية والفقهيـة "البدعة، وهي كثيرة كما ذكرتُ في هذه الرسالة 

وركزتُ فيها على الموضوع الفقهي واألصولي دون أن أتطرق إلى الجوانب العقائدية والِفـرق  

فكاًرا بدعًية كالمعتزلة والصوفية وغيرهما، فهذه الدراسة فقهيـة  والجماعات التي نشأت وتبنّت أ

منهجية حاولتُ فيها أن أضبط موضوع البدعة وأربطه برابط منيـع، دون تطويـل ممـل، أو    

اختصار مخل، وجعلتُ مستندي في ذلك القرآن الكريم والنصوص النبوية من السـنة الشـريفة   

ل أمثلة وتطبيقات عملية حادثة في المجتمـع، وقـد   المطهرة، وأنزلتُ ذلك على الواقع من خال

اعتمدتُ أسلوًبا علمًيا في وضع القواعد والضوابط، وهو دليل القاعدة، ووجه الداللة من النص، 

  .ومن ثَم األمثلة والتطبيقات على القاعدة المصاغة

  :الوقوف على أهم النتائج اآلتية ،وقد تمكنتُ بفضل اهللا

  .الحسنةالبدعة تختلف عن السنة  .1

 .ضرورة التفريق بين المعنى اللغوي للبدعة والمعنى الشرعي .2

اإلحداث في األمور التعبدية دون المعـامالت والعـادات؛   : البدعة الشرعية هي .3

 .ألن األصل في العبادات التوقيف، وفي المعامالت والعادات اإلباحة

 .كل عبادة ال تستند إلى دليل معتبر شرًعا تعتبر بدعةً .4

 .لى اهللا تعالى بما لم يشرع يعتبر بدعةًالتقرب إ .5
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كل مستَجد مفيد يخدم المصلحة العامة، وله أصل في الشرع يؤيـده ال يعتبـر    .6

 .بدعةً

 .ضرورة التفريق بين البدعة والمعصية أو المخالفة .7

جبلةً أو عادةً ففعله ال يعد بدعةً، أما مـا   -صلى اهللا عليه وسلم–ما ترك النبي  .8

 .يعد مخالفةًتركه تشريًعا ففعله 

ال بد للحكم على الفعل بالبدعة أو عدمها معرفة اعتقاد الفاعل، وذلك بسؤاله عن  .9

ذلك، فإن أجاب أن فعله تقرًبا إلى اهللا حكمنا عليه بالبدعـة، وإن كـان جـاهالً    

 .اختلف الحكم في حقه

 .الُسنن النبوية المعللة، ووسائل العبادات، التغيير فيها ال يعتبر بدعةً-10
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  :أهم التوصيات

إعداد المزيد من الدراسات في قواعد وضوابط البدعة، ومن ثم إصـدار مجلـة    .1

  .على غرار مجلة القواعد الفقهية

أن تتبنى مجامع البحوث اإلسالمية المنشرة في العالم مشروًعا يشارك فيه خيرة  .2

 .العلماء لوضع قواعد لمعرفة البدعة، يكون شبه متفق عليها

وام الناس الحديث في موضوع البدعة، وجعله خاًصـا بأهـل العلـم    تجنيب ع .3

 .وطلبته
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  فهرس اآليات 

رقم الصفحة  رقمها   السورة األية

⎯ yϑ sù y‰Íκ y− ãΝ ä3ΨÏΒ töκ ¤¶9$# çμ ôϑ ÝÁuŠ ù=sù (  55  185  البقرة  

ß‰ƒÌãƒ ª!$# ãΝ à6Î/ tó¡ ãŠ ø9$# Ÿωuρ ß‰ƒÌãƒ ãΝ à6Î/ uô£ ãèø9$#  68  185  البقرة  

4©®L ym x è=ö7 tƒ ß“ ô‰oλ ù; $# … ã&©#Ït xΧ  56  196  البقرة  

kpt ø: $# Ößγ ô©r& ×M≈tΒθè= ÷è̈Β  55  197  البقرة  

$ ¨Β r'sù t⎦⎪ Ï% ©! $# ’Îû óΟ ÎγÎ/θè=è% Ô ÷ƒy— tβθãèÎ6®KuŠ sù $ tΒ tμ t7≈t± s? çμ ÷Ζ ÏΒ 

u™!$ tóÏGö/$# Ïπ uΖ ÷GÏ ø9$# u™!$tóÏGö/$# uρ ⎯ Ï& Î#ƒÍρ ù's?  

آل 

  عمران

7  32  

Ÿωuρ (#θßsÅ3Ζ s? $ tΒ yxs3 tΡ Ν à2 äτ !$ t/# u™ š∅ÏiΒ Ï™ !$|¡ ÏiΨ9$# 

ωÎ) $ tΒ ô‰ s% y# n=y™  

  50  22  النساء

$yγ •ƒr'̄≈tƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (#θãΨtΒ#u™ Ÿω (#þθè= à2ù's? Ν ä3 s9≡uθøΒ r& 

Μ à6oΨ÷ t/ È≅ÏÜ≈t6ø9$$ Î/  

  25  29  النساء

⎯ tΒuρ Ÿ≅tF s% $ ·ΨÏΒ÷σ ãΒ $\↔ sÜ yz ãƒÌós tGsù 7π t7 s% u‘ 7π oΨÏΒ÷σ •Β  60  92  النساء  

¨β Î) nο 4θn= ¢Á9$# ôM tΡ%x. ’n?tã š⎥⎫ ÏΖ ÏΒ÷σ ßϑ ø9$# $Y7≈tF Ï. $ Y?θè% öθ̈Β 55  103  النساء  

ô⎯ tΒρ ß⎯ |¡ ômr& $ YΨƒÏŠ ô⎯ £ϑÏiΒ zΝ n=ó™ r& …çμ yγ ô_uρ ¬!  46  125  النساء  

Ÿ≅ ÷δr'̄≈tƒ É=≈tGÅ6ø9$# Ÿω (#θè=øós? ’Îû öΝ à6ÏΖƒÏŠ  69  171  النساء  

(#θçΡ uρ$ yès? uρ ’n? tã ÎhÉ9 ø9$# 3“ uθø) −G9$#uρ ( Ÿωuρ (#θçΡ uρ$ yès? ’n?tã 

ÉΟ øOM} $# Èβ≡uρô‰ãèø9$# uρ 4  

  77  2  المائدة 

ôM tΒÌhãm ãΝ ä3ø‹n= tæ èπ tGøŠyϑ ø9$# ãΠ¤$!$# uρ  62  3  المائدة  
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tΠöθu‹ø9$# àM ù=yϑ ø. r& öΝ ä3 s9 öΝ ä3 oΨƒÏŠ àM ôϑ oÿøCr& uρ öΝ ä3 ø‹n=tæ © ÉL yϑ ÷èÏΡ  45،31،7  3  المائدة  

Ç⎯yϑ sù §äÜ ôÊ$# ’Îû >π |Á uΚ øƒxΧ uöxî 7# ÏΡ$ yftGãΒ 5Ο øO\b}  62  3  المائدة  

$pκ š‰r'̄≈ƒ š⎥⎪ Ï% ©! $# (# þθãΨtΒ#u™ # sŒÎ) óΟ çFôϑ è% ’n< Î) Íο 4θn= ¢Á9$# 

(#θè=Å¡ øî$$ sù öΝ ä3 yδθã_ ãρ öΝ ä3tƒÏ‰÷ƒr&uρ ’n< Î) È,Ïù#tyϑ ø9$# 

(#θßs|¡ øΒ$# uρ öΝ ä3 Å™ρ â™ãÎ/ öΝ à6n=ã_ö‘ r&uρ ’n<Î) È⎦÷⎫t6÷è s3ø9$#.  

  60  6  المائدة

ä− Í‘$ ¡¡9$#uρ èπ s% Í‘$ ¡¡9$#uρ (# þθãèsÜ ø% $$ sù $ yϑ ßγ tƒÏ‰÷ƒr&  63  38  المائدة  

Ÿω ãΝ ä. ä‹Ï{# xσ ãƒ ª!$# Èθøó̄=9$$Î/ þ’Îû öΝ ä3ÏΖ≈ yϑ ÷ƒr& ⎯Å3≈s9uρ 

Ν à2 ä‹ Ï{#xσ ãƒ $yϑ Î/ ãΝ ›?‰¤) tã z⎯≈yϑ ÷ƒF{$# (  

  57  89  المائدة

$ yϑ ¯Ρ) ß‰ƒÌãƒ ß⎯≈sÜ ø‹¤±9$# β r& yì Ï%θãƒ ãΝ ä3 uΖ÷ t/ nο uρ≡y‰ yèø9$# 

u™!$ ŸÒøót7 ø9$#uρ ’Îû Ì ÷Κ sƒø: $# ÎÅ£ ÷ yϑø9$#uρ  

  25  91  المائدة

$ Nƒô‰ yδ x Î=≈t/ Ïπ t7 ÷ès3 ø9$#    56  95  المائدة  

ô⎯tΒ uρ ÞΟ n= øß r& Ç⎯ £ϑÏΒ 3“ u tIøù$# ’n?tã «!$# $¹/É‹ x. ÷ρ r& z> ¤‹ x. 

ÿ⎯ Ïμ ÏG≈tƒ$ t↔ Î/ 3 … çμ ¯Ρ Î) Ÿω ßxÎ= ø ãƒ tβθßϑ Î=≈©à9$#  

  7  21  األنعام

"ö≅è% $yϑ ¯Ρ Î) tΠ§ym }‘ În/u‘ |· Ïm≡uθx ø9$# $ tΒ tyγ sß $ pκ ÷]ÏΒ $ tΒuρ 

z⎯ sÜ t/ zΝ øOM} $#uρ z©øö t7 ø9$#uρ ÎötóÎ/ Èd, y⇔ø9$#  

  32  33  األعراف

"ö≅è% Ο çF ÷ƒu™u‘ r& !$ ¨Β tΑt“Ρ r& ª!$# Ν ä3s9 ∅ÏiΒ 5−ø—Íh‘ Ο çF ù=yèyf sù 

çμ ÷Ζ ÏiΒ $YΒ#tym Wξ≈n= ymuρ ö≅è% ª!!#u™ šχ ÏŒr& öΝ ä3 s9  

  13  59  يونس

$uΖ ø9̈“ tΡ uρ šø‹n=tã |=≈ tGÅ3 ø9$# $YΖ≈u‹ö; Ï? Èe≅ä3 Ïj9 &™ó©x« “Y‰èδuρ 

Zπ yϑ ômu‘ uρ 

  7  89  النحل
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Ÿωuρ (#θä9θà) s? $ yϑÏ9 ß#ÅÁs? ãΝ à6çGoΨÅ¡ ø9r& z>É‹ s3 ø9$# # x‹≈yδ 

×≅≈n=ym #x‹≈yδuρ ×Π#t ym (#ρ çtIø tGÏj9 ’n?tã «!$# z>É‹ s3 ø9$# 4  

  74،14  116  النحل

¢Ο èO !$ yγ = ÏtxΧ ’n< Î) ÏM ø t7 ø9$# È,ŠÏF yèø9$#  56  33  الحج  

šχ ô‰ç7 ø9$#uρ $ yγ≈oΨù= yèy_ /ä3 s9 ⎯ÏiΒ ÎÈ∝ ¯≈yèx© «!$# ö/ä3 s9 $ pκÏù 

× öyz ( (#ρãä. øŒ$$ sù zΝ ó™ $# «!$# $ pκ ön=tæ ¤∃ !#uθ|¹ (  

  59  36  الحج

≅è% š⎥⎫ ÏΖÏΒ ÷σ ßϑù= Ïj9 (#θ‘Òäótƒ ô⎯ ÏΒ ôΜ ÏδÌ≈|Á ö/r& (#θÝà x øt s†uρ 

óΟ ßγ y_ρ ãèù 4 y7 Ï9≡sŒ 4’s1 ø—r& öΝ çλ m; 3 ¨βÎ) ©!$# 7Î7 yz $ yϑ Î/ 

tβθãèoΨóÁ tƒ  

  50  30  النور

$ tΒ öΝ èδß‰ç6÷è tΡ ωÎ) !$ tΡθç/Ìhs) ã‹Ï9 ’n< Î) «!$# #’s∀ø9ã— 

  

  46  3  الزمر

÷Πr& óΟ ßγ s9 (#àσ ¯≈Ÿ2u à° (#θããuŸ° Ο ßγ s9 z⎯ ÏiΒ É⎥⎪ Ïe$!$# $tΒ 

öΝ s9 .β sŒù'tƒ Ïμ Î/ ª!$#    

  47  21  الشورى

(#þθä9$s% $ ¯Ρ Î) !$ tΡ ô‰ỳ uρ $tΡ u™!$ t/#u™ #’n?tã 7π̈Β é& $̄Ρ Î)uρ #’n? tã 

Ν ÏδÌ≈rO#u™ tβρ ß‰tGôγ •Β 

  30  22  الزخرف

β Î) tβθãèÎ7 −F tƒ ωÎ) £⎯ ©à9$# $ tΒuρ “ uθôγ s? ß§àΡ F{$# ( 32  23  النجم  

β Î) tβθãèÎ7 −F tƒ ωÎ) £⎯ ©à9$# ( ¨βÎ) uρ £⎯ ©à9$# Ÿω ©Í_ øóãƒ z⎯ÏΒ Èd,pt ø:$# 

$ \↔ ø‹x© 

  31  23  النجم

$ oΨù= yè y_uρ ’Îû É>θè=è% š⎥⎪ Ï%©! $# çνθãèt7 ¨? $# Zπ sùù&u‘ Zπ uΗ÷q u‘ uρ 

ºπ §‹ÏΡ$t6÷δu‘ uρ $ yδθããy‰tGö/$# 

  13  27  الحديد
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ô⎯tΒ uρ ÞΟ n= øß r& Ç⎯ £ϑÏΒ 3“ u tIøù$# ’n?tã «!$# z> É‹ s3 ø9$# 

  7  7  الصف

èπ x6Í×̄≈n=yϑ ø9$#uρ y‰÷èt/ y7 Ï9≡sŒ îÎγ sß   

  

  76  4  التحريم

(#θä9$ s% uρ Ÿω ¨βâ‘ x‹ s? ö/ä3tGyγ Ï9#u™ Ÿωuρ ¨β â‘ x‹ s? #tŠuρ Ÿωuρ 

%Yæ#uθß™ Ÿωuρ šWθäótƒ s−θãètƒuρ # Zô£ nΣuρ    

  30  23  نوح

!$tΒ uρ (#ÿρâ ÉΔé& ωÎ) (#ρ ß‰ç6÷èu‹ Ï9 ©!$# t⎦⎫ ÅÁÎ=øƒ èΧ ã& s! t⎦⎪ Ïe$!$# 

u™!$ x uΖãm (#θßϑ‹É) ãƒuρ nο 4θn= ¢Á9$# (#θè? ÷σ ãƒuρ nο 4θx. ¨“9$# 4  

  71  5  البينة
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  األحاديثفهرس 

  الصفحة  رف الحديثط  الرقم

. فالحوت والجراد: أحلّت لنا ميتتان ودمان، أما المْيتتان   .1

  .فالكبد والطحال: وأما الدمان

62  

  65  .تعانقوا سفر من قدموا وإذا تصافحوا تالقوا إذا   .2

  78  .أعظم الجهاد، كلمة حق عند سلطان جائر   .3

 :، فقال!"؟وأفضل اهذ من عليك أيسر هو بما أخبرك أال   .4

  .السماء في خلق ما عدد اهللا سبحان قولي"

67  

  77  .المؤمن للمؤمن كالبنيان   .5

 ،احدثً فيها أحدث من ،كذا إلى عائر بين ما حرم المدينة   .6

 أجمعين والناس والمالئكة اهللا لعنة فعليه اثًمحِد آوى أو

15  

 تفرض أن خشيت لكني مكانكم علي يخف لم فإنه بعد أما   .7

  .اعنه فتعجزوا عليكم

23  

أيها الناس إياكم والغلو في : مثال هؤالء فارموا، ثم قالأ   .8

 .الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين

70 

يجدد  من ةنََس مائة كل رأس على األمة لهذه يبعث اهللا إن   .9

 لها أمر دينها

27  

 أما يقول ...خطب إذا وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول نأ.10

 هدي ،الهدي وخير ،اهللا كتاب ،الحديث خير فإن ؛بعد

  .محمد

15  

 40،24  أنتم أعلم بأمر دنياكم.11

 وأتقاكم هللا ألخشاكم يإن واهللا أما وكذا؟ كذا قلتم الذين تمنأ.12

  .النساء وأتزوج ،وأرقد وأصلي ،وأفطر أصوم لكني ،له

68،30 

  78 .انصر أخاك ظالًما أو مظلوًما.13

  26  له خالق ال من لباس هذا إنما.14

  62  .ب دبغ فقد طُهرأيما إها.15

  40  .خفافهم في يصلون ال فإنهم والنصارى، ليهودخالفوا ا.16

 71،60،58،45،42  .خذوا عني مناسككم.17
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  71،60،58،42  .صلوا كما رأيتموني أصلي.18

 فلم ،رمضان وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مع صمنا.19

 ذهب حتى بنا فقام ،سبع بقي حتى الشهر من اشيًئ بنا يقم

 ليلال ثلث

23 

 ،بسنتي فعليكم اكثيًر ااختالفً فسيرى منكم يعش من فإنه.20

  ،بالنواجذ عليها عضوا ،المهديين الراشدين الخلفاء وسنة

29  

 إال إليكم الخروج من يمنعني فلم ،صنعتم الذي رأيت قد.21

  .عليكم تفرض أن خشيت أني

52  

 ثماني بالليل يصلي وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول كان.22

  الفجر ركعتي ويصلي بثالث ويوتر ركعات

23  

 ثم ،ركعات ثمان ،يصلي ركعة عشرة ثالث يصلي كان.23

  .ركعتين يصلي ثم ،يوتر

53  

مسجد الحرام، : ال تشد الرحال إال إلى ثالثة مساجد.24

 .ومسجدي هذا، والمسجد األقصى

51  

 حتى بذراع، اوذراًع بشبر، اشبًر قبلكم الذين سنن لتتبعن.25

  .لسلكتموه ضب حرُج سلكوا لو

105  

 إلى ماإو ،ةنُّس إلى ماإف ،فترة شرة ولكل شرة عابد لكل.26

  .بدعة

29  

ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند اهللا حسن، وما رآوه .27

  .سيًئا فهو سيء

49  

غُفر لهما قبل أن  إال فيتصافحان يتالقيان نمسلمْي من ما.28

  .يفترقا

65  

 26  مهنته؟ ثوب سوى لجمعته، ثوباً اتخذ لو أحدكم على ماذا.29

مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل .30

  .الجسد الواحد

77  

  46  .ُمره فليتكلم وليستظل، وليقعد وليتّم صومه.31

 39،38،14،8  َمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.32

  68،46  .من رغب عن سنّتي فليس مني.33

  28 أجر ومثل ،أجرها له كان بها فيعمل ،حسنةً نةًُس سّن من.34
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 اشيًئ أجورهم من ينقص ال بها عمل نَم

  38  .َردٌّ فَُهَو َأْمُرنَا َعلَْيِه لَْيَس َعَملًا َعِمَل َمْن.35

 الدخان قرأ ومن له مغفورا أصبح ليلة في يس قرأ من.36

 .امغفوًر أصبح الجمعة ليلة

42  

من كانت عنده نصيحة لذي سلطان، فليأخذ بيده فليخُل .37

إن كان قبِلها قبِلها، وإن ردها كان قد أدى الذي به، ف

  .عليه

76  

 استفتي أن فأمرتني ،اهللا بيت إلى تمشي أن أختي نذرت.38

 النبي فاستفتيت ،وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول لها

  .ولتركب لتمشي :فقال .وسلم عليه اهللا صلى

69  

عن الوصال في  - صلى اهللا عليه وسلم- نهى رسول اهللا .39

فقال رجل من المسلمين إنك تواصل يا رسول  .الصوم

  .وأّيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين: "قال. اهللا

73  

  63  .نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها.40

  97،39،1  .، وكل ضاللة في النارضاللة بدعة وكل.41
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  قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم 

  العلمية الكتب دار، 2، طداود أبي سنن شرح المعبود عون ،العظيم الحق شمس محمد، آبادي

 .هـ1415 ،بيروت

  ه عبدط: ، تحقيقإعالم الموقعين عن رب العالمينابن القيم، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي، 

  .م1973الرءوف سعد، دار الجيل، بيروت، 

  ار، د)والدواء الداء( الشافي الدواء عن سأل لمن الكافي الجواب ،بكر أبي بن محمدابن القيم، 

 .بيروت، العلمية الكتب

  علي بن. د: ، تحقيقالصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةابن القيم، محمد بن أبي بكر، 

 .هـ1318، دار العاصمة، الرياض، 3محمد الدخيل اهللا، ط

  أبو الفتاح عبد :ق، تحقيالضعيفو الصحيح في المنيف المنار، بكر أبي بن محمدابن القيم، 

 .هـ1403 ، حلب،اإلسالمية المطبوعات مكتب ،غدة

  2، طاإلسالم بأركان تتعلق مهمة بأجوبة اإلخوان تحفة، اهللا عبد بن العزيز عبد ،بازابن 

 السـعودية  العربيـة  المملكـة  ،واإلرشـاد  والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشئون وزارة

 .هـ1423

  الشويعر سعد بن محمد: وطبعه جمعه على أشرف، فتاوى مجموع ،العزيز عبد، بازابن 

 .واإلفتاء العلمية للبحوث العامة الرئاسة

  دار، محمد حامد الفقي: تحقيق، قواعد النورانيةال، أحمد بن عبد الحليم الحراني ،تيميةابن 

 .هـ1399بيروت، ، المعرفة
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  :، تحقيقاقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الحجيمابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، 

  .م2001، دار الحديث،1عصام الدين الصبابطي،  ط

  مصطفى، وعطا عبدالقادر محمد: يقحق، تالفتاوى الكبرىابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، 

 .م1987، العلمية الكتب دار، 1، طعطا عبدالقادر

  شانسعود صالح الغطي. د: ، تحقيقشرح العمدة في الفقهابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم، 

  .هـ1413مكتبة العبيكان، الرياض، ذ

  ار، د3، طالجزار عامرو الباز أنور: قيحق، تالفتاوى مجموع ،الحليم عبد بن أحمد، تيميةابن 

  .م2005، الوفاء

  بلبان بن علي: رتيب، تبلبان ابن بترتيب حبان ابن صحيح ،الُبستي حبان بن أحمد ،حبانابن 

 .الرسالة ؤسسةم الفارسي، الدين عالء اهللا، عبد بن

 .هـ1379 بيروت، ،المعرفة دار، البخاري صحيح شرح الباري فتح ،علي بن أحمد ،حجرابن 

  .هـ1404، القاهرة، الحديث دار، 1، طاألحكام أصول فياإلحكام ابن حزم، علي بن أحمد، 

  .القاهرة ،مؤسسة قرطبة، سند اإلمام أحمد بن حنبلم، أحمد أبو عبداهللا الشيباني، حنبلابن 

بيـروت   ،دار المعرفـة  ،1، طامع العلوم والحكمج ،عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي ،رجبابن 

  .ـه1408

 .م1992، دار الفكر، بيروت، حاشية رد المحتار على الدر المختارابن عابدين، محمد أمين، 

  دار، 2، طسامي بن محمد سالمة: قيحق، تتفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر كثير،ابن 

  .م1999، يبة للنشر والتوزيعط

  الفكر، دار محمد فؤاد عبد الباقي: وتعليق تحقيق، سنن ابن ماجه ،محمد بن يزيدابن ماجه، 
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 .بيروت

  محمد محيي الدين عبد الحميد: تحقيق، سنن أبي داود، سليمان بن األشعث األزديأبو داود، 

   .الباني عليهاألحاديث مذيلة بأحكام األ، كََمال يوُسفْ الحُوت :تعليقات

  العلمية الكتب دار ،1، طالوصول منهاج شرح السول نهاية ،الرحيم عبد الدين جمال، إلسنويا

  .م1999، لبنان، بيروت

ـ ، 4، طلية األولياء وطبقـات األصـفياء  ح ،أبو نعيم أحمد بن عبد اهللاألصبهاني،  ابدار الكت

  .هـ1405، بيروت ،العربي  

  ، شركة85عوة السلفية، كتاب رقم ، منشورات الدالمصلين أخطاءآل سلمان، مشهور بن حسن، 

  .هـ1423النور للطباعة والنشر، فلسطين، 

 .الرياض ،المعارف مكتبة ،الضعيفة لسلسلةا ،الدين ناصر محمد، األلباني

  دار الكتاب ،1، طسيد الجميلي. د: تحقيق، إلحكام في أصول األحكاما، علي بن محمد اآلمدي،

  .هـ 1404 ، بيروت ،العربي

  البجيرمي( الخطيب شرح على الحبيب تحفة ،الشافعي عمر بن محمد بن سليمان ،البجيرمي

  . م1996،لبنان ،بيروتة، العلمي الكتب دار ،1، ط)الخطيب على

  دار ابن كثير، 3، طمصطفى ديب البغا: تحقيق، صحيح البخاريالبخاري، محمد بن إسماعيل، 

  .م1987 ،بيروت، اليمامة

  أمين محمد: قيحق، تحنبل بن أحمد اإلمام مذهب إلى المدخل ،أحمد بن القادر عبد ،بدران

  .م1996 ،العلمية الكتب دار ،1، طضناوي

 .م1986، كراتشي ،ببلشر لصدف، االفقه واعدق، المجددي اإلحسان عميم محمد، البركتي
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  مكتبة، عطا القادر عبد محمد: تحقيق ،الكبرى البيهقي سنن ،علي بن الحسين بن أحمد، البيهقي

  .هـ1414 المكرمة، مكة ،الباز دار

  أحمد محمد شاكر وآخرون: تحقيق، الجامع الصحيح سنن الترمذي ،محمد بن عيسى ،الترمذي

  .بيروت ،دار إحياء التراث العربي

  طاهر: تحقيق ،واألثر الحديث غريب في لنهايةا ،محمد بن المبارك السعادات أبو، الجزري

  .م1979 بيروت، ،العلمية المكتبة، الطناحي محمد حمودم ،الزاوى أحمد

  التراث إحياء دار، قمحاوي الصادق محمد: تحقيق، القرآن أحكام ،علي بن أحمد ،الجصاص

  .هـ1405 بيروت،، العربي

  2، طالنشمي جاسم عجيل.د: قيق، تحاألصول في الفصول ،علي بن أحمد اإلمام ،الجصاص

  .هـ1414، الكويت دولة اإلسالمية نوالشئو األوقاف وزارة: الناشر

، المكتب اإلسالمي، بيـروت  3، طزاد المسير في علم التفسيرالجوزي، عبد الرحمن بن علي، 

  .هـ1404

  عبد :تحقيق، الفقه أصول في التلخيص ،يوسف بن اهللا عبد بن الملك عبد المعالي أبو، الجويني

  .م1996، بيروت، اإلسالمية رالبشائ دار، العمري أحمد وبشير ،النبالي جولم اهللا

  .، دار ابن الجوزي، السعودية2، طقواعد معرفة البدعالجيزاني، محمد بن حسين، 

  .هـ 1427، 5، طوالجماعة السنة أهل عند الفقه أصول عالمم ،حَسْين بْن محمَّد، الجيزاني

  1، ططاع القادر عبد مصطفى: تحقيق، الصحيحين على لمستدركا ،عبداهللا بن محمد ،الحاكم

 .م1990، بيروت ،العلمية الكتب دار

  .وطرقها الصوفية ،ممدوح ،الحربي
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 ، بيـروت المعرفة دار ،المأمون األمين سيرة في الحلبية سيرة، الدين برهان بن علي، الحلبي

  .هـ1400

 .، منشورات الدعوة السلفيةعلم أصول البدعالحلبي، علي حسن، 

  لكتاب اإلسالمي، الدار العالمية لدية في لغة الفقهاءمعجم المصطلحات االقتتصاحماد، نزيه، 

  .م1995، 3والمعهد العالمي للفكر اإلسالمي، ط

 .والنظائر األشباه شرح في البصائر عيون غمز ،محمد بن أحمد ،الحموي

  ابن دار، العزازي يوسف بن عادل: قيحق، توالمتفقه لفقيها ،علي بن أحمد، البغدادي خطيب

  .هـ1417 ،السعودية، الجوزي

  المعين فتح ألفاظ حل على الطالبين إعانة اشيةح، شطا محمد السيد ابن بكر وأب، الدمياطي

  .، بيروتوالتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار ،الدين بمهمات العين قرة لشرح

  لبحوثا الدائمة اللجنة، الثانية المجموعة -الدائمة اللجنة فتاوى ،الرزاق عبد بن أحمد ،الدويش

  .واإلفتاء علميةال

  يحيى خالد توفيق، مكتبة: ق، تحقيمختار الصحاحالرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، 

  .م1998، 1اآلداب، القاهرة، مصر، ط

  ، دراسةتاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي، محب الدين محمد مرتضى الحسيني، 

  .م1994، دار الفكر، بيروت، 1على شيري، ط: وتحقيق

  النَّظريَّات وأهّم المذهبيَّة واآلراء الشَّرعيَّة لألدلّة الشَّامل ،وأدلَّتُُه اإلسالميُّ ِفقُْه ،َوْهَبة ،َحْيِلّيالزُّ

  .دمشق، الفكر دار، 4، طوتخريجها النَّبويَّة األحاديث وتحقيق الفقهيَّة

  .الفقهية القواعد شرح ،لزرقاا
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  نصوصه ضبط تحقيق، الفقه أصول في المحيط البحر، بهادر بن محمد الدين بدر ،الزركشي

 ، بيـروت، لبنـان  العلمية الكتب دار ،تامر محمد محمد. د: عليه وعلق أحاديثه وخرج

  .م2000

 .م1979، دار العلم للماليين، بيروت، 4، طاألعالمالزَركلي، 

  الشبكة موقع بتفريغها قام صوتية دروس، النووية األربعين شرح ،محمد بن عطية ،سالم

  .إلسالميةا

  .هـ1414، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، طأصول السرخسيالسرخسي، محمد بن أحمد، 

  الفكر، 1، طالميس الدين محي ليلخ :وتحقيق دراسة ،لمبسوطا ،أحمد بن محمد، السرخسي

  .م2000 ،لبنان بيروت، والتوزيع، والنشر للطباعة

  .جهلُه فقيَهال يسع ال الذي الفقه أصول ،نامي بن عياض ،السلمي

  اإلسالمية الشئون وزارة ،1، طالبدع والمخالفات في الحجوآخرون،  محمد بن المحسن ،السميح

  .هـ1423، السعودية العربية المملكة ،اإلرشادو والدعوة واألوقاف

  .، دار الفكر، بيروت، شرح فتح القديرالسيواسي، كمال الدين محمد بن عبد الواحد

 التفسـير  وعلـوم  الفقـه  في للفتاوي لحاويا، بكر أبي بن الرحمن عبد الدين جالل ،السيوطي

  الرحمن عبد حسن اللطيف عبد: تحقيق، الفنون وسائر واإلعراب والنحو واألصول الحديثو

 .م2000،لبنان ،بيروت ،العلمية الكتب دار ،1ط

 .يةمالعل الكتب دار ،الموضوعة األحاديث في المصنوعة لآلليا ،الدين جالل ،السُّيوطي

  . هـ1403، بيروت،العلمية الكتب دار ،والنظائر األشباه، بكر أبي بن الرحمن عبد ،السيوطي

  : ، تحقيقالموافقات في أصول الفقهإبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي، الشاطبي، 
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  .اهللا دراز، دار المعرفة، بيروتعبد 

  ، دار الكتاب 2رزاق المهدي، طعبد ال: ، تحقيقاالعتصامالشاطبي، إبراهيم بن موسى، 

 .هـ1418العربي، 

  .هـ1417، دار ابن عفان، 1مشهور حسن آل سلمان، ط: ، تحقيقالموافقاتالشاطبي، 

  إلى معرفة ألفاظ المنهاج على متنمغني المحتاج الشربيني، شمس الدين محمد بن أحمد، 

 .م1997، دار المعرفة، بيروت، منهاج الطالبين

  تحقيق مكتب البحوث والدراسات، إلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، الخطيبمحمد ا ،الشربيني

  .هـ1415، بيروت، دار الفكر

  .م7/1/2009، بتاريخ موقع شبكة سحاب السلفيةالشمري، سالم، 

  الشيخ: قيحق، تاألصول علم من الحق تحقيق إلي الفحول رشادإ ،علي بن محمد، الشوكاني

  .م1999، بطنا كفر، دمشق ،العربي الكتاب دار، 1ط عناية، عزو أحمد

  .تفسير آيات األحكامالصابوني، محمد علي، 

  حمد عبد السالم شاهين، دار الكتبم: ، تحقيقبلغة السالك ألقرب المسالكالصاوي، أحمد، 

  .هـ1415العلمية، بيروت، 

  ضي حسين بن أحمدالقا: ، تحقيقإجابة السائل بغية اآلملالصنعاني، محمد بن إسماعيل، 

  .م1986 ،بيروت ،مؤسسةالرسالة، 1السياغي، والدكتور حسن مقبول األهدل، ط

  محمد بن اهللا عوض بن طارق: تحقيق ،األوسط المعجم ،أحمد بن سليمان القاسم أبو، الطبراني

  .هـ1415 القاهرة، ،الحرمين دار، الحسيني إبراهيم بن المحسن عبد

 .م1995، دار الجيل، 2، طها بفتاوى العلماءفتاوى الشيخ األلباني ومقارنتالطيبي، عكاشة، 
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 .، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنانقواعد األحكام في مصالح األنامالعز، عبد السالم، 

  .هـ1425، بيت المقدس، فلسطين، 2، طاتباع ال ابتداععفانة، حسام الدين، 

  محمد الدكتور :عليه وعلق نصه وخرج حققه ،المنخول ،محمد بن محمد بن محمد، الغزالي

 سـورية  ،دمشـق  ،الفكر دارو ،لبنان ،توبير ،المعاصر الفكر دار  ،3، طهيتو حسن

  .م1998

  .فتاوي وزارة األوقاف المصريةفتاوى األزهر، 

  ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعيالفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري، 

  .م1921معارف العمومية، ، المطبعة األميرية بالقاهرة، وزارة ال4ط

  ، دار الكتب العلمية، بيروت1ط، الفروق أنواع في البروق أنوارالقرافي، أحمد بن إدريس، 

  .م1994لبنان،

  ، دار1، طالفروق وأنوار البروق في أنواء الفروقالقرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس، 

  . المعرفة، بيروت، لبنان

  .م1999، مكتبة وهبة، القاهرة، 1، طالسنة والبدعةالقرضاوي، يوسف، 

 .هـ1430محرم،  28، برنامج في قناة الجزيرة، بتاريخ الشريعة والحياةالقرضاوي، يوسف، 

  .م2004، دار الشروق، القاهرة، 1، طخطابنا اإلسالمي في عصر العولمةلقرضاوي، يوسف، ا

  .م4/1/2009يخ ، بتارالشيخ يوسف القوضاوي على شبكة االنترنتالقرضاوي، يوسف، موقع 

  محمد محمد: تحقيق ،المالكي المدينة أهل فقه في الكافي ،اهللا عبد بن يوسف عمر أبو القرطبي،

 العربيـة  المملكـة  الرياض، الحديثة، الرياض مكتبة، 2، طالموريتاني ماديك ولد أحيد

 .م1980، السعودية
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  .إقامة الحجة على أن اإلكثار من التعبد ليس ببدعةاللكنوي، 

  دار، محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق، وطأ اإلمام مالكم، بن أنس أبو عبداهللا األصبحي، امالك

 .مصر ،إحياء التراث العربي

  دار، الترمذي جامع بشرح األحوذي تحفة ،الرحيم عبد بن الرحمن عبد محمد ،المباركفوري

  .بيروت، العلمية الكتب

  تحقيق، الفقه أصول في التحرير شرح تحبيرال ،الحنبلي سليمان بن علي الدين عالء ،المرداوي

، الرياض الرشد مكتبة، السراح أحمد. د القرني، عوض. د الجبرين، الرحمن عبد. د

  م2000السعودية، 
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Abstract 

This message includes an introduction and three chapters and a 

conclusion.  

In the introduction demonstrated the importance of the study, and the 

reasons for choosing a theme, the research problem, assumptions and 

limitations of the study and the problems I had in the writing of this 

research, the three chapters, Chapter I spoke about the concept of 

innovation, its borders and fields. 

And innovation in religion are not things in this world, and its in 

worship without transactions that are permissible where the parent is not a 

ban.  

The evidence of the prohibition of innovation from the Koran and 

Sunna.  

And clarified the difference between the innovation and good year, 

according to which some of the spread of heresies.  

In the second chapter and put some controls through which the judge 

did charge of heresy or not, and dispersed between al Qaeda and the officer 

what I could: five controls were unsubstantiated legitimacy from the Qur'an 

and Sunnah, and inflicted such controls on the ground with examples and 

applications on each officer. 



 c

In the third quarter showed some ground rules and jurisprudence, by 

which to judge the fact that the act fad or not, according to the Rules for 

unsubstantiated from the Quran and Sunnah and then all applications on the 

base of our contemporary reality, the distinction between heresy and sin as 

the sin of every heresy Not all of the sin of heresy.  

In conclusion, the most important seal search results and 

recommendations  




