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 ضابط البدعة وما تدخله
 

 ..أما بعد.. احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا
فلم يتنازع املسلمون قدمياً وال حديثاً يف كون البدعة يف الدين حمرمة مذمومة، وإمنـا وقـع                 

هل تعترب بدعة، أو أا صحيحة مشروعة، ومنشأُ هذا الرتاع عدم           : الرتاع يف األعمال املعينة   
 .لقواعد والضوابطاعتبار ا

 
وإذا ضاعت األصول وقع االضطراب يف احلكم على القضايا املعينة؛ فترى الناس يفرقـون              

 - عند بعضـهم     -بني املتماثالت، وجيمعون بني املتناقضات، وتصري القاعدة اليت ال تنخرم           
إمنا هـو   هي حتكيم العادات واملألوفات، وإذا بلغ احلال إىل ذلك فإن كثرياً من تنازع الناس               

 .بني مألوف ومألوف؛ ال بني اجتهادين معتربين
 

 .وحينئذ يضيع التحقيق العلمي بني أقدام وجلبة املتعصبني ممن يحكِّم مألوفه وبيئته
 

رأى أنه مل يقل بذلك إال تأثراً ببيئته وحميطـه،          : فإن قال أحد سواه ببدعية أمر أو مشروعيته       
 هذا أشبه بتنازع السوقة والدمهاء؛ ال أهـل الفقـه           أو جماملة لبيئة أو حميط آخرين؛ فيكون      

 .والعلماء
 

وبسبب اضطراب الناس فيما تدخله البدعة وما ال تدخله، أو ما هو حمل جرياـا؟ أخطـأ                 
 :بسبب ذلك فريقان

اعتبار :  من أجرى البدعة يف العاديات، ومن مفاسد هذا نوع من البدعة خفي، وهو             :األول
 .دة؛ كحال من اعترب التعبد والتوقيف يف الوسائلما ليس عبادةً من العبا

 . من أجاز احلدث يف حمل التعبدات؛ فوقع يف البدعة املذمومة:والثاين
وهلذا كان اعتبار القواعد والتعليل هلا بعد التجرد للحق هو السبيل الصحيح لتحقيق الكالم              

 .يف هذه املسائل



 ٢

 
 :االجتاهات يف املسألة

 :ريان البدعة فيه وجدته ال خيرج عن أموروبتأمل ما يرى الناس ج
 

وذلك كالذكر والدعاء والصالة والصيام واحلج،      :  ما أريد به القربة يف أصل شرعه       :األول
 .ومل يجروه يف غريها من املعامالت والعادات واملناكح؛ مما مل تعترب القربة يف أصل مشروعيته

 
ات اليت وجد املقتضي لفعلها على عهد الـنيب          أا جتري مع ما ذُكر يف وسائل العباد        :الثاين

 .صلى اهللا عليه وسلم وانتفى املانع من فعلها مث مل تفعل
وذلك لقرا من العبادة، وألن للوسائل أحكام املقاصد، وألن هذا هو فهم السلف؛ حيـث     
أنكر ابن مسعود على الذين يسبحون باحلصى؛ فهو اعتبـار منـه للتوقيـف يف وسـائل                 

 .التعبدات
فعلى قوهلم هذا تكون كل وسيلة إىل عبادة قام املقتضي لفعلها على عهد النيب صـلى اهللا                 
عليه وسلم وانتفى املانع من القيام ا مث مل يفعلها صلى اهللا عليه وسلم فإن فعلها بدعة، ومن                  

خطوط ضبط الصفوف يف الصالة، وخط بداية الطواف، والسبحة لعد          : فروع ذلك عندهم  
 .ل الدعوةالذكر، ووسائ

 ما جاءت به املخترعات احلديثـة مـن وسـائل           - عندهم   -وال يدخل يف حكم البدعة      
العبادات؛ كمكربات الصوت يف األذان والصالة؛ لوجود املانع، وهو عدم الـتمكن مـن              

 .حتصيل هذه الوسيلة يف عهده صلى اهللا عليه وسلم؛ فقالوا مبشروعيتها
 

د بأحوال خمصوصة؛ كاملكان أو الزمان أو الصفة أو العدد           ما كان تعبداً حمضاً، وقُي     :الثالث
أو حال األشخاص، والتعبد احملض هو الذي شرع على وجه ال يعقل معناه على التفصـيل؛                
ولو مل يكن قربة، وتكون البدعة فيه بإيقاعه على غري الوجه الوارد زماناً أو مكاناً أو صـفة                  

 .أو حاالً
 :الوملناقشة هذه االجتاهات يق
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 :أما االجتاه األول وهو اعتبار القربة

 :فإنه مع افتقاره إىل دليل صحته فهو غري مانع وال جامع
فهو غري مانع ألنه يخِضع ألحكام البدعة أعماالً ال يراد منها يف أصل شـرعها إال القربـة                  

ممـا ال   واألجر؛ كاجلهاد ِفي سبيل اهللا واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وهذه األمـور              
إن هذه األشياء من األمور التوقيفية اليت ال يحدث فيها، وال           : تدخلها البدعة؛ فلم يقل أحد    

 .يجدد يف أعماهلا إال بدليل خاص
وهو غري جامع ألنه يخرج أعماال تعد من التعبدات احملضة، ويسمى احملدث فيها يف الشريعة               

؛ حيث يخرج الطالق ِفي احليض، ويخرج       مبتدعاً، وهي مع ذلك ليست مما يراد ا القربة        
األعياد الزائدة على األعياد الشرعية؛ فقد استقر عمل العلماء على تسمية الطالق الـذي              
وقع على غري الوجه املشروع بالبدعة، وتسمية العيد اجلديد بالعيد املبتدع؛ فهو إذاً غـري                

 .جامع
 

 :ل العباداتيف وسائ" املقتضي واملانع"وهو مجلة : وأما الثاين
 .فقد انتشر بني طالب العلم اعتبارها ضابطاً يرون أنه فرق ما بني البدعة وغريها

 
 أا ال تصلح ضابطاً ال يف العـادات وال يف  - واهللا تعاىل أعلم  -والذي يظهر عند التحقيق     

 :العبادات وال يف وسائلها؛ لوجهني
 أعلم دليالً يوصل إىل املطلوب، وأما        أن كل قاعدة ال بد هلا من أدلة تصححها، وال          :األول

 .كون هذه السمات موجودة يف البدع والسنن فال يكفي العتبارها ضابطاً جامعاً مانعاً
هل يكون يف التعبدات، أو يف      :  أن هذه اجلملة مل تتضمن حترير احملل الذي تجرى فيه          :الثاين

 العادات واملعامالت ؟
 

اعتبار جريان احلدث والبدعة يف التعبـدات ال        : ؛ فيقال ال تجرى إال يف التعبدات    : فإن قيل 
يفتقر إىل هذه اجلملة؛ فكل تغيري يف ِبنية الفعل التعبدي بزيادة أو نقص كلي أو جزئـي، أو                  

مكان أو زمان أو حال أو صفة نقول عن ذلك كله بأنـه             : إيقاعه يف غري احملدد له شرعاً من      



 ٤

ية يف الصالة، واألذان للعيدين، ودعاء اخلتم يف الصالة،         بدعة؛ كقولنا بالبدعة يف التلفظ بالن     
وصالة الرغائب، وركعيت السعي، والتنفل بالسعي مفرداً يف غري حج وال عمرة، وغسـل              

وجـد  : حصى اجلمار تديناً، وعيد املولد والعيد القومي، وال حنتاج أن نقول بعـد ذلـك              
؛ وذلك ألن جمرد التغـيري بالزيـادة أو         املقتضي هلذه احملدثات وانتفى املانع منها فهي بدعة       

 .النقص فيما حدته الشريعة بدعة يف الدين
 

تجرى يف العادات واملعامالت فهذا أظهر يف البطالن؛ إذْ ال يشترط يف املعامالت             : وإن قيل 
إجراء هذه القاعدة؛ فهي كثرية متجددة، وأغلبها وجد املقتضي لفعله وانتفى املانع من ذلك              

 . يقل أحد جبريان البدعة فيهاالفعل؛ ومل
 

وإن قيل تجرى يف وسائل العبادات دون غريها من العادات واملعامالت؛ فهذا غري صحيح              
 :ملا يلي
 أن األصل يف األشياء أن ال تكون تعبدية؛ فأين الدليل من الشريعة الذي يخرج مـن                 :أوالً

 ال جيوز اإلحداث فيه ؟ذلك األصل؛ فيجعل الوسائل من مجلة الدين املُنزل الذي 
 .فاختيار الوسائل حلكم التوقيف دون غريها نوع حتكم يعود على القول بالبطالن

 
 أن الشريعة ال تترك مثل هذا دون بيان، وهو من أعظم األمور، وأكثر احلاجات؛ فدل                :ثانياً

 .ذلك على أن حمل وسائل العبادة ليس توقيفياً
 
 أنه ال مقصد ألي مطاع يف نوع وكيفيـة وسـائل            -ل   من حيث األص   - من املعلوم    :ثالثاً

إنفاذ أوامره على املتبوعني، وإمنا مراده حتقيق املأمور به على الوجه املطلوب؛ فإذا كان هناك               
 .ما يخرج أوامر الباري سبحانه وتعاىل من ذلك األصل فعلى مدعيه الدليل

 
 : العبادات دون نكري أن األمة بعملها ال زالت ختترع وجتدد يف وسائل:رابعاً

 .فمن ذلك نقط املصحف، وضبطه بالشكل، مث حتزيبه وترقيمه



 ٥

ومن ذلك ما أحدثوه من تصنيف العلم على طرق ووسائل متعددة؛ فهناك السنن واآلثـار               
واملستدركات واملسانيد على الصحابة أو التابعني أو من بعدهم من الرواة، والتبويب علـى              

 .أبواب الفقه
واٍل لتدبري شؤون العبادة واملساجد واألئمة، وإدارة هذه الوالية باألنظمـة           ومن ذلك جعل    

 .احلديثة
وأكثر هذه األشياء وجد املقتضي لفعلها، وانتفى املانع من ذلك فلم تعد بدعة، ومل حيكـم                

 .عليها أحد حبدث
 

ي، وال يمكـن    إن من املعلوم أن التعبدات احملضة قد فُرغ منها بانقطاع الوح          : مث يقال أيضاً  
أن يتصور أن يكون التطور مؤثراً يف حكمها من حيث املشروعية أو عدمها؛ كالذي قـالوه                
يف بعض الوسائل؛ كمكربات الصوت يف األذان؛ حبيث تكون مشروعيتها مرتبطة باإلمكان            

 .أو عدمه
 

 أو  وإذا كنت ال تتصور أن يكون التطور مؤثراً يف عدد الركعات أو اجلمرات أو املواقيـت               
 فال جيوز أن نتصور أن يؤثر التطور يف نوع آخـر            -إا توقيفية   :  ألننا نقول  -فترة الصيام   
 .من التوقيف

وال يصح أن نقول إن للوسائل حكماً بالتوقيف والتعبدية خيتلف عـن بقيـة مـا حكمـه           
يان التوقيف؛ كالصالة والصيام واحلج؛ إذْ ال بد من بيان احلدود والفواصل بني النوعني، وب             

 .الدليل على كل فرق؛ فإن وجدت هذه احلدود وإال فالضابط باطل ال اعتبار له
 

 أن أظهر مسة ملا تدخله البدعة أنه تعبدي ال يعقل معناه على التفصيل، وأظهر مسـة                 :خامساً
للعاديات هي معقولية املعىن؛ فما هو األشبه بالوسائل ؟ ال ريب أن األشبه حباهلا هو عقـل                 

 .لتعبد؛ فعليه ال تدخل البدعةُ وسائل العباداتاملعىن ال ا
والتبليغ كما ال   : (.. عن تبليغ الشريعة  " االعتصام"ويف هذا املعىن يقول اإلمام الشاطيب يف        

يتقيد بكيفية معلومة؛ ألنه من قبيل معقول املعىن؛ فيصح بأي شيء أمكن من احلفظ والتلقني               
 ).التحريف بكيفية دون أخرىوالكتابة، وكذلك ال يتقيد حفظه عن الزيغ و



 ٦

 
وأما تعليل البعض بقرب الشيء من العبادة أو مالبسته هلا أو جماورته إياها فليس دليالً على                
أنه يأخذ حكمها، وإال ألخذ اللباس أثناء الصالة حكم التوقيف؛ حبيث يعترب مبتدعاً كل من               

داء، أو قميص، واللباس    صلى يف غري ما صلى فيه الرسول صلى اهللا عليه وسلم من إزار ور             
 .وسيلة لشرطها، وهو ستر العورة
إن للوسائل أحكام املقاصد؛ فإمنا هو من حيـث احلكـم           : وأما نقلهم قول بعض األصوليني    

التكليفي؛ فاملقاصد الواجبة وسائلها واجبة، واملستحبة وسائلها مستحبة بشروط ذلك، ومل           
 .ا حىت اعتبار التوقيفإا تأخذ مجيع أحكامه: أجد أن أحداً منهم قال

 
وأما إنكار ابن مسعود رضي اهللا عنه على قوم اجتمعوا يذكرون اهللا؛ فيقول أحدهم سبحوا               

كربوا فيكربون، ويعدون ذلك باحلصى فال دليل فيه على أن األصل ِفي            : فيسبحون، ويقول 
 :وسائل العبادة هو التوقيف؛ ألن إنكاره رضي اهللا عنه حيتمل أشياء منها

 .الجتماع على الذكرا. ١
 .الذكر بصوت واحد مجاعة. ٢
 .عد التسبيح يف غري الصالة؛ حيث يراه بعض السلف بدعة. ٣
 .التسبيح باحلصى. ٤
 

 فاألمر حمتمـل لألربعـة، وإذا       فما الذي أنكره ابن مسعود رضي اهللا عنه من هذه األشياء؟          
ة من أن الـذكر اجلمـاعي       كان أهل التوقيف ِفي الوسائل يقولون مبا اقتضته أصول البدع         

بصوت واحد حمدث، واالجتماع على الذكر ولو دون صوت واحد حمدث أيضاً، كمـا أن              
 فلماذا ختريوا التسبيح باحلصى     بعض السلف يرى أن عد التسبيح يف غري دبر الصالة بدعة؛          

 ليجعلوه مناط إنكار ابن مسعود رضي اهللا عنه ؟
اُألول، أو بعضها، ومن ادعى توجـه إنكـاره علـى           فاألقرب أنه إمنا أنكر األمور الثالثة       

 .التسبيح باحلصى فعليه الدليل
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 حيث قال عن    ١٨ص  " االتباع"وهذا ما مال إليه اإلمام السيوطي رمحه اهللا؛ كما يف رسالة            

 ).وقد كره ابن مسعود وغريه من الصحابة اعتياد االجتماع يف مكان خمصوص: (.. الذكر
 .إنكاره ذلك على عد التسبيح خارج الصالة) ١/١٦٦" (قتبيني احلقائ"ووجه يف 

 
•    •     •     •     •  
 

 إن بعض العلماء ذكر قاعدة املقتضي واملانع فما القول يف ذلك؟: فإن قيل
فاجلواب أن هذه اجلملة اُشتهرت عن إمامني جليلني مها الشاطيب وابن تيمية رمحهمـا اهللا،               

 :ى أا ضابط للبدعة عندمها، وقد ساقوها ألغراض منهاولكن سياق كالمهما ال يدل عل
كيف :  اإلزراء على املبتدع، وإلزامه بالزم االستدراك على الشريعة؛ فكأم يقولون          :األول

ترى شرعية عملك وصحة تعبدك ذا العمل التوقيفي مع أن الرسول صلى اهللا عليه وسلم               
قتضي لفعله وانتفاء املانع من ذلك الفعل ؟        والصحابة رضي اهللا عنه م قد تركوه مع قيام امل         
 .إال أن يكون تركهم هذا ملعىن احلدث والبدعة

" اقتضاء الصـراط املسـتقيم    " كما يف    - رمحه اهللا    -ويف هذا املعىن يقول اإلمام ابن تيمية        
فإن كل ما يبديه احملدث هلذا من املصلحة،        : (.. بعد ذكره هذه اجلملة حبروفها    ) ٢٨٠ص(

 به من األدلة قد كان ثابتاً على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ومع هذا مل                  أو يستدل 
 ..).يفعله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

 هذه القاعدة ملثل هذا الغرض، وذلك يف حكمـه          ٢٩٥وذكر رمحه اهللا يف املرجع نفسه ص      
 قيام املقتضي له، وعدم     فإن هذا مل يفعله السلف مع     : (.. بالبدعة على االحتفال باملولد فقال    

املانع منه، ولو كان هذا خريا حمضاً، أو راجحاً، لكان السلف رضي اهللا عنه م أحـق بـه                   
 ..).منا
 

 التعليل لشرعية وسنية عبادات مل تفعل يف وقته صلى اهللا عليه وسلم لوجود              :الغرض الثاين 
ف أن تفـرض علـى      مانع؛ كاملداومة على قيام رمضان مجاعة يف املسجد؛ وذلك ألجل خو          



 ٨

الناس، وبناء على ذلك يعترب الدوام عليها بعد وفاة الرسول صلى اهللا عليه وسلم سنة؛ ولو                
 .مل يداوم عليها

 ):٢١/٣١٨" (جمموع الفتاوى"فقد قال اإلمام ابن تيمية رمحه اهللا كما يف 
ه وسلم، سواء   السنة هي ما قام الدليل الشرعي عليه بأنه طاعة هللا ورسوله صلى اهللا علي             (.. 

فعله رسول اهللا، أو فعل على زمانه، أو مل يفعله، ومل يفعل على زمانه؛ لعدم املقتضي حينئـذ                  
 .أهـ) لفعله، أو وجود املانع منه؛ فإنه إذا ثبت أنه أمر به أو استحبه فهو سنة

 فهو هنا يثبت سنية ومشروعية املداومة يف قيام رمضان مجاعة يف املسجد، وأن ترك الرسول              
صلى اهللا عليه وسلم املداومة ال يسلبها وصف السنة؛ فهي يف غري السياق الذي يقول بـه                 

 .أهل التوقيف يف الوسائل
 

؛ كالـذي ذكـره بعـض       "الوسـائل " أما مل يذكرا ضبط البدعة ذه اجلملة يف          :الثالث
 .املتأخرين؛ فتخصيصها بالوسائل زيادة على كالمهما

دعة فهي تدل على أما ال يريان إجراءها يف غـري العبـادات             أما تطبيقاما يف مسائل الب    
 أما حكما بالبدعة يف وسيلة عبادة،       - فيما وقفت عليه يف كالمهما       -احملضة؛ فلم يوجد    

أو يف أمر عادي جماور لعبادة؛ كالذي تنازع فيه الناس اليوم؛ بل قال ابـن تيميـة جبـواز                   
 .ل وسيلة لتبليغ الدين؛ كما تقدم قريباًالتسبيح بالسبحة، وقال الشاطيب بشرعية ك

 
 :وكان كالمهما يف هذه القاعدة إمنا يدور على تعبدات حمضة

ألنه ملا كان املوجب    : (.. بعد ذكره هذه القاعدة   ). ١/٣٦١" (االعتصام"فالشاطيب قال يف    
الفة لشريعة احلكم موجوداً مث مل يشرع كان صرحياً يف أن الزائد على ما ثبت هنالك بدعة خم                
 ).لقصد الشارع؛ إذْ فُهم من قصده الوقوف عند ما حد هنالك بال زيادة وال نقصان منه

يدل على أن كالمه على حمدود، وهو ما خلص يف هذا           ) الوقوف عند ما حد هنالك    : (فقوله
 .البحث بأنه التعبد الذي تدخله البدعة، والوسائل ال حتديد فيها

 . تعبدي حمض، وهو األذان للعيدينوذكرها اإلمام ابن تيمية يف
 

بأا تجرى يف التعبدات فقال بعـد ذكـره         ) ٢٦/١٧٢" (جمموع الفتاوى "كما صرح ِفي    



 ٩

فأما ما تركه من جنس العبادات مع أنه لو كان مشروعاً لفعله، أو أذن فيـه                : (.. للقاعدة
 ..).ولفعله اخللفاء بعده والصحابة؛ فيجب القطع بأن فعله بدعة

صححت اإليرادات ببطالن هذه اجلملة حداً بني السنة والبدعة؛ فرد املشتبه من كالم             ومىت  
 .البشر إىل حمكمات األدلة، وصحيح التعليالت

 
وقد كان اعتقادها ضابطاً صحيحاً للبدعة من أسباب التنـازع والبغـي والعـدوان بـني                

ال يعرف هو له خطامـاً وال       املختلفني؛ فالذي يستدل ا جيعل حمل البدعة مضمراً يف نفسه           
زماماً؛ فيضطرب قوله، وختتلف أحكامه؛ فريى منازعه أنه حيكم علـى الشـيء بالبدعـة،               

 بالسنة؛ مما يزيد غيض خمالفيه عليه، وحيصـل      - مبقتضى القاعدة نفسها     -وحيكم على مثله    
 .له من ذلك التهمة باهلوى، وجمرد اخلضوع ملعهود أو بيئة

 
ابط البدعة وما تدخله من أهم مهمات هذا الباب؛ ملا فيه من معرفـة              فكان حترير مسألة ض   

البدعة للحذر منها، وما يتضمنه أيضاً من عدم اعتقاد شيء من الدين بأنه تعبد حمض، وليس                
 .هو كذلك؛ إذْ إن هذا ضرب من البدعة أيضاً

 
•    •     •     •     •  
 

 :الراجح بني هذه االجتاهات
 األدلة وكالم أهل العلم أن احملل الذي تدخله البدعة هو الذي عينـت              وقد ظهر باستقراء  

الشريعة له حدوداً مبكان أو زمان أو عدد أو اجتاه أو صفة أو حال، وكانت هذه احلدود مما                  
 .ال يعقل هلا معىن على التفصيل

حلـج  وتدخل البدعة ذا االعتبار يف أي عمل سواء أُريد به القربة؛ كالصالة والصـيام وا              
 .والذكر والدعاء، أو مل ترد به القربة؛ كاألعياد والطالق وعٍٍدد النساء

 .فهذا هو احملل الذي تدخله البدعة
 

 :كما ظهر أن احلكم بالبدعة على الشيء يدور على قواعد ثالث



 ١٠

 أن كل تغيري يف ذلك احملدود بالزيادة أو النقص أو الصفة أو إبدال املكـان                :القاعدة األوىل 
 .زمان أو املوضع أو احلال على وجه مل يأذن به اهللا كله بدعة يف الدينأو ال

 
 أن نية التعبد احملض يف فعل وترك األمور العادية على وجه مل ترد به الشريعة                :القاعدة الثانية 

 .حتيل العمل والترك إىل عبادة حمضة؛ فيصري بدعة
أس والشارب شعثاً، والتعرض    وذلك كالتعبد بلبس نوع معني من الثياب، وإطالق شعر الر         

 .للشمس، واملشي إىل احلج مع توفر مراكب سريعة بال كلفة، والتغين بالقصائد تعبداً
هذا يف األفعال، ومثله يف التروك، وذلك بأن يترك املسلم الشيء تعبداً؛ كترك املاء البـارد                

 تركها ملعـارض أرجـح؛      أما. ومجيل الثياب اليت ال إسراف فيها تقرباً إىل اهللا وابتغاء األجر          
كالسرف يف تربيد املاء، أو يف حتصيل مجيل الثياب؛ فهو مباح أو مستحب؛ ألجـل عقـل                 
املعىن، وهلذا وصف العلماء الرسول صلى اهللا عليه وسلم بأنه ال يرد موجوداً، وال يتكلف               

 .مفقوداً
 

 . مضاهاة املكلف للتعبدات احملضة:القاعدة الثالثة
 :ضاهاة التعبدات يف صورتنيوجيري حكم البدعة مب

 ختصيص العبادة احملضة، أو تقييدها مبكان أو زمان أو حال أو صفة؛ سـواء               :الصورة األوىل 
كان ذلك باعتقاد املشروعية على الوجه اخلاص أو املقيد، أو أن يقع هـذا التخصـيص أو                 

 .التقييد مبحض العادة، ومطلق املداومة
حدودات من مكان أو زمان أو حال أو صفة ال يعقل            ختصيص العادات مب   :والصورة الثانية 

هلذه احملدودات معىن على التفصيل؛ ولو مل يرد ا القربة هللا أو للبشر؛ كضـرب املكـوس                 
والوظائف على الدوام، وتنكيس العلم أو الصمت حداداً، وزيارة نصب اجلندي اهـول،             

 .واألعياد القومية
 : االبتداعأدلة ضابط ما تدخله البدعة وقواعد

 
عند العلماء؛ فهـو مهـم      " التعبد"وقبل أن نستدل ملا رجح هنا فيحسن أن نتأمل مصطلح           

 :لفهم كثري من مسائل الباب؛ حيث جتده يطلق، ويراد ا معان ثالثة



 ١١

 ما مل يعقل له معىن على التفصيل من القربات احملضة اليت ال تصـرف إال هللا؛                 :املعىن األول 
لصوم، وأنواع الذكر مطلقاً ومقيداً؛ فهذا تدخله البدعة؛ إذا وجد تغيري           كالصالة واحلج وا  

 .يف بنية العبادة أو مكاا أو زماا، وال ينبغي أن يكون يف ذلك خالف
ويدخل يف هذا املعىن كل ما حدته الشريعة حبدود زمانية أو مكانية وأحـوال خمصوصـة ال      

 .لنساء، واألعياد، والطالقيعقل حلدودها معىن على التفصيل؛ كَِعدد ا
 

 ما مل يعقل له معىن يف أصل شرعه يف املعامالت، وهو ما اصطلح األصـوليون                :املعىن الثاين 
عليه بأنه املعدول به عن سنن القياس؛ كالنهي عن تلقي الركبان عند من يراه تعبداً ال يعقل                 

ن احتكار املتلقـي أو رفعـه       هل هو حلظ اجلالب، أو هو حلظ أهل البلد محاية هلم م           : معناه
األسعار ؟ فلتزاحم األوصاف اليت يحتمل تأثريها امتنع القياس؛ فصار عند البعض تعبـدياً،              
وكالنهي عن بيع الطعام قبل قبضه، وكالشفعة واللعان والعرايا عند من يرى امتناع القياس              

 .ة لهيف هذا النوع من املعامالت؛ فالمتناع القياس مساه تعبداً؛ أي ال عل
وهذا املعىن ال تدخله البدعة؛ لعدم وجود مقدر وحمدود من زمان أو مكان أو صفة أو عدد؛                 
ألن إحلاق حكم البدعة ال يتصور إال بتغيري يف حمدود، وال يوجد يف هذا النوع شيء مـن                  

 .ذلك؛ فالتعبد هنا إمنا اعترب يف أصل شرع احلكم؛ ال يف تفاصيله
 

منع إجراء القياس، لعدم وجود ركنه وهـو العلـة، أمـا            : هنا هي " التعبد"وآثار وصف   
األحكام املعللة فهي اليت تعدى فيها العلة إىل الفرع حمل الرتاع؛ فالتعبدي هنا ثابت، واملعلل               

 .عرضة للتغري
) ٢/٦٢" (االعتصـام "للنووي، و ) ٣/٣٤٢" (اموع"وانظر يف منع القياس يف التعبدات       

 .للشاطيب
 

اعتبار احلكم الوضعي بالفساد مبجرد املخالفة؛ لعـدم معرفـة          : ية هنا أيضاً  ومن آثار التعبد  
 .العلة اليت يعرف ا فساد الشيء وصحته



 ١٢

ومعقول املعىن على التفصيل يخرج معقول املعىن على اإلمجال؛ فجميع الشرائع الربانية أريد             
يل األحكام التعبدية؛ مـن     ا مصاحل العباد يف الدين والدنيا؛ فهذا معىن إمجايل، ولكن تفاص          

 .األعداد واألمكنة واألزمنة غري معقولة املعىن على التفصيل
 

كل ما حيبـه    :  هو املعىن العام للعبادة، والذي عرفه بعض العلماء بأنه         :واملعىن الثالث للتعبد  
اهللا ويرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة؛ فيدخل ِفي ذلك األعمال الصاحلة اليت             

رعت ِفي نفسها لتحصيل مقاصدها الشرعية على وجه االستحباب أو الوجوب، ويقصد            ش
منها آثارها احلسنة، وكذلك ما يترتب عليها من الثواب؛ كحسن اخللق وصـلة الـرحم               
وإغاثة امللهوف ونصرة املظلوم واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وتعليم العلم والدعوة إىل             

لى العيال وطلب الرزق بنية االستغناء به عن الناس، وكذلك األكـل            اهللا تعاىل، وكالنفقة ع   
 .والشرب والنوم بنية االستعانة على الطاعة، أو اجلماع بنية العفاف والولد، وحنو ذلك

 
 .فهذا ال تدخله البدعة بال خالف أعلمه إال بنية التعبد، أو حصول املضاهاة

 
•    •     •     •    •  
 

لج إىل األدلة فلنبدأ بضابط حمل البدعة؛ حيث دل لصحته أن النصوص اليت             وإذا أردنا أن ن   
يف " أمر الدين "اإلحداث يف   : جاءت ا الشريعة يف ذم البدعة بينت ذلك بطرق عديدة منها          

متفق عليه مـن    " من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد         : "قوله صلى اهللا عليه وسلم    
وإيـاكم  : "ن حمدثات األمور يف قوله صلى اهللا عليه وسلم        التحذير م : ومنها. حديث عائشة 
 .رواه أمحد من حديث العرباض بن سارية" وحمدثات األمور

 
 فما هو الدين أو األمر الذي نهينا عن اإلحداث فيه؟

هو كل ما يباشره املرء يف حياته من عادة ومعاملة ومأكـل ومشـرب وملـبس                : فإن قيل 
 فإن مـن الزم ذلـك       - ألا حمكومة بالدين     - املعاش   ومركب ومسكن، وغريها من أمور    

إجراء حكم البدعة فيما اتفقت األمة على عدم دخوهلا فيه مما ذُكرت أمثلته من العـادات                



 ١٣

واملعامالت، وهذا باطل؛ فلم يبق من الدين الذي تدخله البدعة إال ما حدته الشريعة بعـدد             
ل يقيناًأو صفة أو مكان أو زمان؛ ألنه هو الدين املُنز. 

 
 من  - مبقتضى أصل اإلباحة     -إن لك التصرف يف كل شيء       : ولك أن تقول بعبارة أخرى    

العادات واملعامالت والوسائل حىت جتد حدوداً وضعتها الشريعة؛ فهاهنا يكون الدين الذي            
منعنا من التصرف فيه، أو التغيري يف حمدوداته؛ ويسمى هذا التغيري وذلك التصرف بدعة يف               

 .دينال
 . سهلُ املدرك واضح التطبيق- كما ترى -وهذا 

 
وكان من طريقة العلماء أم مل جيروا البدعة يف عـادة أو معاملـة، وأجروهـا يف مجيـع                   

 :احملدودات التعبدية
أما العبادات احملضة اليت يراد ا القربة؛ كالصالة والصيام واحلج فـاألمر فيهـا ظـاهر،                

 .وأحكامهم فيها معلومة
 
 :ا ما سواها من املقدرات واحملدودات؛ فمنهاوأم
األعياد الزمانية؛ حيث قال العلماء بأن األعياد احملدثة بدع مذمومـة؛ كعيـد املولـد،               . ١

واألعياد القومية؛ كالثورة واالستقالل، واألعياد التارخيية مما له أصول دينية، أو مل يكـن؛              
 .كالنريوز وشم النسيم

ائد عن األعياد الشرعية ليس عبادة حمضة، وإمنا وجدت البدعة فيه           ومن املعلوم أن العيد الز    
 .لكون األعياد قد حصرت يف عيدين فقط؛ فالزيادة عليهما حدث

وأقرب تعليل  : أقول) ٢/٢٩٠" (املوافقات"نكاح التحليل؛ كما قال بذلك الشاطيب يف        . ٢
 وهي الطالق الثالث يف     لذلك ما يتضمنه التحليل من تعطيل مقاصد الشريعة يف احملدودات،         

أحوال خمصوصة وأعداد مقدرة، وآثارها من البينونة الكربى، ويكون هذا التعطيـل مبنـع              
 .وقوعها على الوجه الذي حدته الشريعة

 ).٦/٤(للسرخسي " املبسوط"إيقاع الطالق الثالث مجلة؛ كما يف . ٣



 ١٤

 الشريعة، رغم جترده    إيقاع الطالق يف احليض الذي وقع على خالف احلال الذي حددته          . ٤
 .من معىن القربة؛ فسموه طالق بدعة، وهذا حمل اتفاق يف كتب املذاهب األربعة، وغريها

 ).٢/٢١٣(للشاطيب " املوافقات"عدة املتوىف عنها زوجها، وانظر . ٥
وقد ذهب إىل اعتبار عدم معقولية املعىن جلريان حكم البدعة اإلمام الشاطيب رمحه اهللا؛ فقال               

التعبد راجع إىل عدم معقولية املعىن، وحبيث ال يصح إجراء          ): (.. ٢/٢٢٢" (وافقاتامل"يف  
القياس، وإذا مل يعقل معناه دل على أن قصد الشارع ِفي الوقـوف عنـد مـا حـده ال                    

 ..).يتعدى
ألن ما ال يعقل معناه على التفصيل من املأمور به أو املنهي عنـه؛ فهـو          : (.. وقال رمحه اهللا  

 ).تعبدي، وما عقل معناه وعرفت مصلحته أو مفسدته فهو املراد بالعادياملراد بال
فإن كان مقيداً بالتعبد الذي ال يعقل معناه فال يصح أن           ): (١/٣٤٧" (االعتصام"وقال يف   

 ).يعمل به إال على ذلك الوجه
ن إن الشارع إذا حدد شيئاً كا     : (.. قال الدردير رمحه اهللا   ) ١/٦٧٢" (الشرح الكبري "ويف  

 ).ما زاد عليه بدعة
 
•    •     •     •     •  
 

إمنا األعمـال   : "والدليل على أثر النية يف حتويل الفعل والترك العاديني إىل عبادة حمضة قوله            
 .متفق عليه من حديث عمر بن اخلطاب" بالنيات

 
•    •     •     •     •  
 

د أو مبجرد اإللف والعادة؛ فيقال يف       وأما حتقق وصف البدعة باملضاهاة يف التخصيص والتقيي       
إن مسات التعبد احملض هي قصد الشريعة يف العمل املعني أن يؤتى به على الوجه               : تعليل ذلك 

 :املعني، وأن أظهر مسات العبادات احملضة اعتبار حمدودات منها
 .مواضع معينة حمددة من اجلسم؛ كأعضاء الوضوء. ١
 .أبرز مسات املناسكاملكان؛ كما يف احلج، وهو من . ٢



 ١٥

 .الزمان؛ كما يف مواقيت الصالة والصيام واحلج. ٣
 .اهليئة أو الصفة؛ كما يف الصالة. ٤
االجتماع؛ لصالة اجلمعة والعيدين؛ فال تصحان إال باالجتماع، وباحلركة املوحـدة يف            . ٥

 .األركان، وبالصوت الواحد يف التأمني، وقد شرع لضبطها وجود إمام للمصلني
 .التكرار واملداومة؛ ملعىن التعبد، وحتصيل األجر. ٦
 .االجتاهات؛ كما يف القبلة يف الصالة والطواف يف املناسك. ٧
األعداد واملقادير؛ كما هو يف مجيع التعبدات احملضة من الصالة والصيام والزكاة واحلج             . ٨

 .والطالق وعدد النساء
يته ضرباً من التخصيص والتقييـد ـذه        ولو تأملت يف اجلامع هلذه السمات يف التشريع رأ        

السمات أو بعضها دون معىن معقول على التفصيل؛ فقصـد املكلـف يف العبـادات إىل                
خصوٍص أو تقييٍد مل تدل عليه الشريعة هو ضرب من مضاهاة الشريعة يف سنها لألحكـام                

 .التعبدية؛ فيكون فعلها على هذا الوجه املعني ضرباً من البدع
 

كر مجاعة بصوت واحد، وختصيص ليلة النصف من شعبان بقيام مـن بـني              وذلك مثل الذ  
الليايل، وحترى الدعاء الذي هللا عند قرب من القبور، أو عند باب املسجد إذا هـم بسـفر،                  
والصالة على النيب صلى اهللا عليه وسلم عند تناول البخـور، والتعـوذ عنـد التثـاؤب،                 

اآلية، أو التزام   .." إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان     ":واملداومة يف خطبة اجلمعة على قراءة آية      
 .خطيب اجلمعة أمر الناس باالستغفار اية اخلطبة األوىل

 .وكل هذه األمثلة يمكن أن يستدل هلا صاحب البدعة بدليل عام أو مطلق
 

وأظهر تعليل على أن العمومات واملطلقات ال تصح دليالً على الصـفات املخصوصـات              
و أنه يلزم من ذلك أن تحدث صالة سادسة على صفة صالة الفجر أو املغرب               واملقيدات ه 

جيتمع هلا الناس ضحى ويؤدوا مجاعة يف املسجد، ويستدل هلا مبطلق األمر بالصالة أو األمر               
بعبادة اهللا، ومبشروعية اجلماعة للنوافل، وهذه األدلة العامة أو املطلقة هـي نفسـها الـيت                

 .يف األمثلة املذكورة قريباًاستدل ا املبتدع 
 ).١/١٣٢" (جمموع الفتاوى"وقد أشار إىل هذا الالزم اإلمام ابن تيمية يف 
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إما أن يكون استدالل املبتدع باملطلق والعام العتبار الصالة السادسة صحيحاً،           : فعلى هذا 

 أحـد   أو أن يكون استداللنا ا لتصحيح ما ذُكر يف هذه األمثلة باطالً؛ فال منـاص مـن                
أن االسـتدالل بالعمومـات علـى الصـفات         : األمرين إال طريقة ثالثة وهي سنة املتبعني      

املخصوصات كله باطل، وما ينتجه هذا االستدالل من صفات مركبة مجيعه بدعة يف الدين،              
 .حىت ولو كان كل واحد من هذه الصفات مشروعاً على االنفراد

إلمام ابن دقيق العيد يف كالمه عن داللة العـام          وقد قرر هذه القاعدة مجع من األئمة منهم ا        
إن هـذه اخلصوصـيات     ): (.. ٢٠١و١/٢٠٠" (إحكام األحكام "على اخلاص؛ فقال يف     

حيتاج إىل دليل خـاص يقتضـي اسـتحبابه         : بالوقت أو باحلال واهليئة، والفعل املخصوص     
 ..).خبصوصه

ح مـن إدراج الشـيء      ورجح رمحه اهللا أن طلب الدليل اخلاص على الشيء املخصوص أص          
املخصوص حتت العمومات، مث استدل بطريقة السلف حني حكموا بالبدعة على أعمـال؛             

 .ألنه مل يثبت عندهم فيها دليل، ومل يروا إدراجها حتت العمومات
 

: ومن البدع اإلضافية اليت تقرب من احلقيقة      : (وقال اإلمام الشاطيب ِفي تقرير هذه القاعدة      
 مشروعاً إال أا خترج عن أصل شرعيتها بغري دليل تومهاً أا باقيـة              أن يكون أصل العبادة   

" املوافقـات "انظـر   ..). على أصلها حتت مقتضى الدليل، وذلك بأن يقيد إطالقها بالرأي         
 .فما بعدها) ٣/٢١١(

 
فإن أتى به املكلف ِفي ذلك األمر بكيفيـة خمصوصـة أو زمـان    ": (.. االعتصام"وقال يف  

رناً لعبادة خمصوصة، والتزم ذلك حبيث صار متخيالً أن الكيفية أو الزمان أو             خمصوص أو مقا  
كان الدليل مبعزل عـن هـذا املعـىن         : املكان مقصودة شرعاً من غري أن يدل الدليل عليه        

 ).املستدل عليه
 

مجلة من نكري السلف على من داوم على بعـض          ) ٣/١٢٣" (املوافقات"وذكر رمحه اهللا يف     
هذا فيما مل يظهر الدوام فيه؛ فكيف مع االلتـزام ؟           : (.. دليل خاص، مث قال   األعمال دون   
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واألحاديث يف هذا واألخبار كثرية، مجيعها يدل على أن التزام اخلصوصـات يف األوامـر               
املطلقات مفتقر إىل دليل، وإال كان قوالً بالرأي واستناناً بغري مشروع، وهذه الفائدة أنبنت              

 ).مسألة أن األمر باملطلق ال يستلزم األمر باملقيدعلى هذه املسألة؛ مع 
 

) ٢/٨٠" (فتاواه"وهذا هو رأي اإلمام السبكي فقد ذكر ذلك العالمة ابن حجر اهليتمي يف              
إن ذلك بدعة، ونقل عن     : يف كالمه على ختصيص ليلة النصف من شعبان بالقيام حيث قال          

الة، وأا خري موضوع فال يطلب منه       السبكي تقريره بأن ما مل يرد فيه إال مطلق طلب الص          
شيء خبصوصه؛ فمىت خص شيئاً منه بزمان أو مكان أو حنو ذلك دخل يف قسم البدعة، هذا                 

 .ملخص كالمه رمحه اهللا
 

شرع اهللا ورسوله للعمل بوصـف العمـوم        : (وعرب اإلمام ابن تيمية عن هذه القاعدة بقوله       
اخلصوص والتقييد؛ فإن العام واملطلـق ال       واإلطالق ال يقتضي أن يكون مشروعاً بوصف        

يدل على ما خيتص بعض أفراده ويقيد بعضها؛ فال يقتضي أن يكون ذلك اخلصوص والتقييد               
 ).مشروعاً وال مأموراً به

وتقع املضاهاة باملداومة على الفعل أو التزامه دون دليل خاص علـى ذلـك، وهـو مـن                
 . على اخلصوصالتخصيص والتقييد غري املشروع؛ لعدم الدليل

 
ووجـه دخـول    : (.. ِفي أنواع املداومات  ) ١/٣٤٥" (االعتصام"قال اإلمام الشاطيب يف     

االبتداع هنا أن كل ما واظب عليه رسول اهللا من النوافل وأظهره ِفي اجلماعات، فهو سنة،                
فالعمل بالنافلة اليت ليست بسنة عن طريق العمل بالسنة إخـراج للنافلـة مـن مكاـا                 

 ..). ا شرعاًاملخصوص
ويرى رمحه اهللا أن العبد إذا خص يوماً للصيام مثالً كاجلمعة بعينه، أو أيامـا مـن الشـهر                   
بأعياا ال من جهة ما عينه الشارع فإن ذلك ظاهر بأنه من جهة اختيار املكلـف؛ كيـوم                  

مل :  لـه  األربعاء مثالً ِفي اجلمعة والسابع والثامن ِفي الشهر، وما أشبه ذلك، وأنه إذا قيـل              
إن الشـيخ  : خصصت تلك األيام دون غريها مل يكن له بذلك حجة غري التصميم، أو يقول          

ويرى أن هذا رأي حمض بغري دليل ضاهي به ختصـيص           . الفالين مات فيه، أو ما أشبه ذلك      
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الشارع أياما بأعياا دون غريها؛ فصار التخصيص من املكلف بدعة؛ إذ هي تشريع بغـري               
 ).١٢/ ٢"(االعتصام" ما ذكره يف مستند، هذا ملخص

ال تصلى النافلة مجاعة ِفي مكان مشتهر       ) (.. ١/٣١٧" (احلاشية"وقال العالمة الدسوقي يف     
 ..).ولو كانوا قلة، وال يصلون كثرة ولو ِفي مكان خفي، وال يداوم عليها ِفي سر وال علن

ت احملضة، وأن حماكاـا     وما ذكره العالمة الدسوقي ظاهر يف االلتفات إىل خصائص التعبدا         
لنصل نافلة العشاء مجاعة    : ضرب من احلدث والبدعة، وهذا بني؛ فلو أن اإلمام قال جلماعته          

الستنكر الناس ذلك ورأوا أنه جاء ببدعة؛ رغم مشروعية النافلة، ومشروعية اجلماعة فيها،             
 .ولكنها حني ضاهت املشروع منعت

 
أنه ال تشرع   ) ٣٠٣ص" (اقتضاء الصراط املستقيم  "ا يف   وقرر اإلمام ابن تيمية رمحه اهللا؛ كم      

املداومة على اجلماعة يف صالة التطوع أو استماع القرآن أو ذكر اهللا وحنو ذلك، وأنـه إذا                
فُعل أحياناً فهو حسن، وأن اختاذ اجتماع راتب يتكرر بتكرر األسابيع والشهور واألعـوام              

 للصلوات اخلمس وللجمعة، وأن ذلك هو       غري االجتماعات املشروعة يضاهي االجتماعات    
هل يكره أن جيتمع القوم يدعون اهللا، ويرفعـون         : املبتدع احملدث، ونقل عن أمحد أنه سئل      

أن العبادات  : (.. ما أكره لإلخوان إذا مل جيتمعوا على عمد، وبىن هذا على          : أيديهم ؟ فقال  
قد شرع اهللا منها مـا فيـه        : املشروعة اليت تتكرر بتكرر األوقات حىت تصري سنناً ومواسم        

كان ذلك مضاهاة ملا    : كفاية للعباد؛ فإذا أُحدث اجتماع زائد على هذه االجتماعات يعتاد         
 ..).شرعه اهللا وسنه

وتطـوع  . وكذلك تطوع القراءة والذكر والدعاء مجاعة وفرادى      : (.. إىل أن قال رمحه اهللا    
ني الكثري الظاهر منه والقليـل      يفرق ب : قصد بعض املشاهد، وحنو ذلك كله من نوع واحد        

اخلفي واملعتاد وغري املعتاد، وكذلك كل ما كان مشروع اجلنس لكـن البدعـة اختـاذه                 
 ..).عادة

 
مضـاهاة غـري املسـنون      ): (٢٠/١٩٧" (جمموع الفتاوى "وقرر يف ذلك قاعدة بقوله يف       

 ).باملسنون بدعة
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 ).١/١٣٢(وانظر املرجع السابق 

 
 :املضاهاة يف العادات

 حق هللا وحده، وإذا أوقع أحد الفعل        - وهو األمر مبا ال يعقل معناه على التفصيل          -لتعبد  ا
أو القول على هذا الوجه التعبدي، وجعلهما يف عادة فقد اخترع عبادة جديدة وصـرفها               

 .لغري اهللا، ومن هنا استحقت وصف البدعة؛ ألنه تشريع فهو من أعظم البدع
 .دعة عظيمة؛ فإن صرف لغري اهللا كان أشنع وأشدفإحداث التعبد و صرفه هللا ب

فلو أن أحداً أراد أن يعظِّم أباه فكـان         : وإذا أردنا أن نتصور هذه املسألة فلنضرب هلا مثاالً        
عند استيقاظه يقف صامتاً متوجهاً إىل مرتل والده، وهو مع ذلك يتمتم ببيت معـني مـن                 

هذه جمرد عـادة ال     :  فإذا سئل عن ذلك قال     الشعر، وحيرك يديه بطريقة معينة يداوم عليها؛      
 !مدخل فيها لبدعة، ويل أن أعظم والدي بأي طريقة أراها

 
إن هذا الفعل يشـبه العبـادة       :  ال ريب أن حكم كل من رآه أن يقول         فماذا حنن قائلون؟  

 .املشروعة، ومن هنا كان السلوك بالعادات مسلك التعبدات بدعة حمرمة
 -ون السمات التعبدية واحدة أو جمموعة؛ فإن كانت جمموعـة؛           وال يؤثر يف احلكم أن تك     

 كان أظهر يف معىن احلدث، وإن كانت مسة واحدة فهي           -كالذي قلنا يف مثال تعظيم الوالد       
 .داخلة يف دائرة التعبد؛ فكان ذلك من البدع

 وال تصرف   إن األشياء التعبدية احملضة اليت ال يعقل معناها على التفصيل ال تكون إال من اهللا              
 .إال إليه؛ وهلذا يصدق عليها اسم البدعة يف احلالني

 
بعد ذكره وضع املكوس يف معامالت الناس بأن ذلك         ) ٢/٨٠" (االعتصام"قال الشاطيب يف    

أو (.. قد يكون على قصد حجر التصرفات وقتاً ما، أو لنيل حطام الدنيا؛ كعمل الغاصبني               
      ين املوضوع، واألمر احملتوم علـيهم دائمـاً، أو يف          يكون على قصد وضعه على الناس كالد

أوقات حمدودة علي كيفيات مضروبة حبيث تضاهى املشروع الدائم الذي يحمل عليه العامة             
فأمـا الثـاين    ... ويؤخذون به، وتوجه على املمتنع منه العقوبة؛ كما يف أخذ زكاة املواشي           
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...  يضاهي إلزامهم الزكاة املفروضـة     فظاهر أنه بدعة إذ هو تشريع زائد، وإلزام للمكلفني        
فتصري املكوس على هذا الفرض     .. فمن هذه اجلهة يصري بدعة بال شك؛ ألنه شرع مستدرك         

ونظر من جهة كوا اختراعاً لتشريع يؤخذ به الناس         .. نظر من جهة كوا حمرمة    : هلا نظران 
ى عن املعصية،   : ا يان ؛ كما يؤخذون بسائر التكاليف؛ فاجتمع فيه      ]أي دائماً [إىل املوت   

وى عن البدعة، وليس ذلك موجوداً يف البدع يف القسم األول، وإمنا يوجد به النهي مـن                 
جهة كونه تشريعاً موضوعاً على الناس أمر وجوب أو ندب، إذ ليس فيه جهة أخرى يكون                

 ).ا معصية؛ بل نفس التشريع هو نفس املمنوع
 

 :بني البدعة واملعصية
إن املعصية بترك الواجب وفعل احملرم إيقاع للشيء على غري الوجه الذي أرادتـه              : فإن قيل 

 الشريعة فلم مل تدخل يف البدع؟
أن هذا اإليراد من أسهل مسائل هذا الباب؛ وذلك لالتفـاق علـى أن تـرك                : فاجلواب

الواجب، وفعل احملرم عزمية ال خرية فيها للمكلف؛ كوجوب الترك ملا نتفق علـى كونـه                
 .بدعة، خبالف مسائل البدع األخرى فاخلالف واقع يف جواز الفعل

وغاية ما يريده الباحثون يف موضوع البدعة هو الوصول إىل صدق اسم البدعة ليوصل بـه                
 .إىل حكم املنع، واملنع يف املعصية متحقق باتفاق؛ فألجل ذلك كان هذا املبحث سهالً يسرياً

 وجه؛ ملا ذُكر يف هذا اإليراد؛ لكن األظهر أا ال توصف            إن املعصية بدعة لكان له    : ولو قيل 
بذلك؛ ألن النهي عن فعل احملرم عام مطلق مل يحدد بزمان أو مكان أو صفة، وإمنا أُريد من                  

 .املكلف فيه مطلق الترك، وكذلك واجب الفعل إذا كان مطلقاً
ة، وال إيقاعها علـى وجـه       كما أن املخالف لألمر والنهي ال توجد عنده نية التعبد باملخالف          

 .حمدد، ومل يقع فيها مضاهاة ملا شرعه اهللا
 .وقد تأيد هذا األصل بترك مجاهري السلف إطالق اسم البدعة على املعصية اردة

 
 :مسائل تدخلها البدعة

 :إعالن شعائر الصالة يف مكربات الصوت اخلارجية
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ألذان؛ حيث صار شعاراً هلا؛ فإن      إعالن بعض األعمال التعبدية مقصود للشريعة؛ كإعالن ا       
وجد عمل تعبدي األصل فيه عدم اإلعالن فال جيوز أن يسلك به هذا السبيل، وتعترب هنـا                 

 .قاعدة املضاهاة؛ فال يشرع تعمد إعالن شعائر الصالة يف مكربات الصوت اخلارجية
 

إن هذا ينبه الغافل على أن الصـالة قـد          : وال جمال هنا للتعليالت العقلية؛ كقول البعض      
أقيمت؛ فإن هذا تعبدي، وقد وجد املقتضي لفعل مثله يف عهد النيب صلى اهللا عليه وسـلم                 

 .وهو إعالن اإلقامة على أبواب املساجد أو أسطحها ومل يفعل فدل على أنه غري مشروع
شرع األذان إلحاطة الناس بقرب إقامة الصالة، وشرع اإلقامة إلحاطـة           واهللا عز وجل قد     

من يف املسجد بأوان الشروع فيها؛ فال جيوز أن تراعى معاين أخرى مل تقصدها الشريعة؛ فإن                
 .هذا عني االستدراك عليها

 
وإذا كان إعالن التالوة جمردة من خالل هذه املكربات غري مشروع، ويستنكره قلب كـل               

 .ه فإن إعالن شعائر الصالة ال خيتلف عن هذامن مسع
كما أن الناس يستنكرون إعالن دعاء األذان املشروع يف املكربات بعد أدائه، والذي حدث              

 .هو جمرد اإلعالن
 .ولنحذر يف هذا املقام من تأثري اإللف والعادة؛ فإا املانعة من التأمل والنظر

 
الل وسائل اإلعالم؛ فإن هذه الوسائل ال تبث        وال يسري هذا على نقل شعائر الصالة من خ        

يف أماكن عامة حىت تأخذ صفة الشعار؛ فالتحكم فيها بيد مالك الوسـيلة مـن تلفـاز أو                  
 .مذياع؛ خبالف إعالن شعائر الصالة عرب مكربات الصوت اخلارجية فهي ظاهرة ملزمة

 
 الدعاء يف وسيلة إعالمية     وقارن يف هذا بني الدعاء وشعائر الصالة، وكالمها تعبدي؛ فلو مت          

مل يظهر فيه ما يستنكر، ولكن لو اُختذت مكربات املساجد اخلارجية هلذا الغرض لظهـرت               
هنا معاين الشعار ومضاهاة املشروع، وقل مثل ذلك يف تالوة القرآن تظهر شرعيتها يف هذه               

 .الوسائل، وال تظهر هذه الشرعية يف إعالا يف مكربات املساجد اخلارجية



 ٢٢

 
 :السالم واملصافحة بعد السالم من الصالة

والناس ِفـي   . كثري من الناس يستدل لشرعية هذا العمل بعمومات النصوص، أو إطالقاا          
 :هذه املسألة طرفان ووسط

فمنهم من يستحب املصافحة بعد الصالة مباشرة وقبل أداء األذكار الواردة، حىت وإن كان              
 يفصل بينهما إال أداؤها، وتراه يداوم على ذلك؛ فهذا          قد سلّم على صاحبه قبل الصالة، ومل      

قد اعتقد اخلصوص أو التقييد بغري دليل، وخالف بذلك القاعدة؛ ألنه ال معىن يفهـم مـن                 
 .ذلك إال أن السالم مستحب بذاته بعد الصالة مباشرة

 
 -  على حد زعمه   -ومنهم من ال يسلم على من جاوره مطلقاً خشيةً من وقوعه ِفي البدعة              

 .فيثري الوحشة مع إخوانه املسلمني من غري مستند
 

ومنهم وسط متبع للشريعة مؤد للحقوق؛ فإن كان قد سلم على صاحبه قبل الصـالة، ومل                
يفصل بينهما إال الصالة فإنه ال يعيد السالم؛ ألن الصالة ال تعترب ِفي الشريعة فاصالً، وألنه                

اب السالم بعد الصالة على اخلصـوص دون        ال يتمحض من هذا السالم إال اعتقاد استحب       
دليل خاص، وإن مل يسلم عليه قبل الصالة؛ فسلم عليه بعد إتيانه باألذكار املشروعة؛ فليس               
يف فعله حمظور وال بدعة؛ بل هو مأجور مشكور، وكان بفعله هذا قد اسـتعمل نصـوص                 

 .السالم على إطالقها دون تقييد
 

 . الصالة عز الدين ابن عبد السالم والشاطيب وغريمهاوممن قال بعدم مشروعية السالم بعد
ما يفعله أهل الزمان من املصافحة عند الفـراغ         ): (.. ٤/٢٥٣" (الفروق"وقال القرايف يف    

من الصالة بدعة غري مشروعة، وكان الشيخ عز الدين بن عبد السالم ينهى عنه، وينكـره                
 ).على فاعله

 
 :دعاء ختم القرآن



 ٢٣

م القرآن غري مشروع ال يف الصالة وال خارجها، وهذا هـو مـذهب              األظهر أن دعاء خت   
ما مسعت أنه   : (أنه قال حني سئل عنه    ) ٢/٢٩٩(البن احلاج   " املدخل"مالك رمحه اهللا؛ ففي     

 ).يدعو عند ختم القرآن، وما هو من عمل الناس
رمبا : قالعدم ثبوت فعله وال إقراره عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وال ي            : ودليل ذلك هو  

فعله أو أقره ومل ينقل؛ فاجلواب أن ترك النيب صلى اهللا عليه وسلم للشيء التعبـدي مـع                  
وجود املقتضي لفعله وانتفاء املانع من الفعل، وكون هذا الشيء مما تتوافر اهلمم والـدواعي     
على نقله فإن تركه، وعدم نقل فعله واحلال هذه كالنص من الشارع على النهي عنـه، أو                 

 .كم عليه منه بأنه بدعةاحل
ودعاء ختم القرآن من هذا اجلنس؛ إذْ يستحيل أو يكاد أن يفعله النيب صلى اهللا عليه وسلم                 

 .مث ال ينقل، وقد نقل عمن هو دونه، وهو أنس رضي اهللا عنه
 

وأما فعل أنس رضي اهللا عنه فال يدل على مشروعيته؛ فقد ترك احملققون من العلماء أفعال                
أو أقواهلم إذا مل يكن عليها ظاهر هدي النيب صلى اهللا عليه وسلم قوالً أو فعالً أو                 الصحابة  

 .تركاً
 

غرس اجلريد على القرب؛ حيث ثبتت الوصية بذلك عن بريدة بن احلصيب رضي             : فمن ذلك 
 .اهللا عنه

 
ومن ذلك التعريف ِفي األمصار، وهو االجتماع للدعاء ِفي املساجد يوم عرفة مـن غـري                

 .ج؛ حيث ثبت فعل ابن عباس رضي اهللا عنه ما لهاحلجا
 

ومن ذلك تعليق التمائم من القرآن والسنة؛ فقد ثبت يف مسند أمحد وسنن أيب داود عـن                 
بسم اهللا أعوذ بكلمات    : "عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنه ما يف ذكر الفزع عند النوم وهو             

أنـه كـان    " شياطني وأن حيضرون  اهللا التامة من غضبه وعقابه وشر عباده، ومن مهزات ال         
 .يعلمهن من عقل من بنيه، ومن مل يعقل كتبه فأعلقه عليه



 ٢٤

 
ومن ذلك قصد الصالة يف مواضع صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ حيث ثبت عن ابـن                 

 .عمر رضي اهللا عنه ما أنه كان يتتبعها
 

اليد، والساق إىل   ومن ذلك الزيادة ِفي الوضوء على أعضائه؛ كغسل العضد إىل الكتف مع             
 .الركبة مع الِرجل؛ فقد ثبت عن أيب هريرة أنه كان يفعل ذلك

وكل هذه املسائل مل يرها كثري من العلماء أعماالً مشروعة يستحب فعلها؛ بل وا عنـها،                
 .ومساها كثريون باسم البدعة

 
وسل بالنيب  ِفي معرض كالمه عن الت    ) ١/٢٧٩" (جمموع الفتاوى "قال اإلمام ابن تيمية ِفي      

ومثل هذا ال تثبت به شريعة؛ كسائر ما ينقل عن آحاد الصحابة            : (.. صلى اهللا عليه وسلم   
ِفي جنس العبادات أو اإلباحات أو اإلجيابات أو التحرميات؛ إذا مل يوافقه غريه من الصحابة               

ه سـنة    مل يكن فعل   - وكان ما يثبت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم خيالفه ال يوافقه              -عليه  
جيب على املسلمني اتباعها؛ بل غايته أن يكون ذلك مما يسوغ فيه االجتهاد، ومما تنازعـت                

 ).فيه األمة؛ فيجب رده إىل اهللا والرسول
 

كالماً مطوالً قرر فيه أن اجتـهاد الصـحايب ال          ) ١/٢٧٩" (جمموع الفتاوى "وقد ساق يف    
وال يقول عامل   : (..  رمحه اهللا  يكون حجة إذا خالف مجهورهم، وضرب لذلك أمثلة، مث قال         

فإن ذلك إمنا يقال فيما شرعه رسول اهللا صلى اهللا          . إن هذه سنة مشروعة للمسلمني    : بالسنة
 ).عليه وسلم؛ إذ ليس لغريه أن يسن، وال أن يشرع

 
نقالً عن الطرطوشي قوله عن غرس اجلريد على        ) ٣/٢٨٠: (البن احلاج " املدخل"وجاء ِفي   

قل عن واحد من الصحابة رضي اهللا عنه م؛ فلم يصحبه عمل باقيهم رضي              وما ن : (.. القرب
اهللا تعاىل عنهم؛ إذ لو فهموا ذلك لبادروا بأمجعهم إليه، وكانوا من أحرص النـاس علـى                 

 ).اخلري



 ٢٥

 
فَعلها آحاد الصحابة وخالفت    : ودعاء ختم القرآن من جنس اجتهادات الصحابة املذكورة       

 صلى اهللا عليه وسلم، كما خالفـت اهلـدي التركـي جلملـة     اهلدي التركي الظاهر للنيب 
 .الصحابة؛ فال يعد مشروعاً

 
وتأمل يف غرس اجلريد على القرب حيث اجتمع فيه فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم مع عدم                 
وجود ي صريح منه، وانضم إليه فعل صحايب على وفقه، ومل ينقل عن أحد من الصـحابة                 

ه نصوص مجع من علماء املذاهب األربعة، ومع ذلك عده بعـض            ي عنه، وعلى مشروعيت   
العلماء غري مشروع، وبعضهم صرح بكونه بدعة؛ لكون عمل السلف مل جير عليه، وهـذا               

دعـاء اخلـتم    : ولكن ملاذا مل تجر القاعدة ويسحب احلكم على ما هو أوىل من هذا            . أصح
 ور الصحابة رضي اهللا عنهم؟الذي مل يثبت به أثر عنه وال قول وال عمل عن مجه

ومما يدل على عدم جريان عمل بقية الصحابة على ذلك هو ترك أهل املدينة له؛ كما حكاه                 
عنهم اإلمام مالك وهو من كبار تابعي التابعني؛ فال يظن أن يكون الدعاء سنة مشـروعة مث                 

 .نة متبعةال يفعله الصحابة، وال ينقله عنهم التابعون حىت يكون هدياً ظاهراً، وس
 

أما جعله يف الصالة يف قيام رمضان أو غريه، فهو أشد يف معىن احلدث والبدعة؛ ألن الدعاء                 
يف نفسه تعبد حمض، وقد وضعوه يف تعبد حمض وهو الصالة، وكان فيها أغلظ؛ ألنه مل يرد                  
عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، وال عن أحد من صحابته الكرام، وتعظم املفسدة إذا وضع                

 ليلة معينة، وخص باملداومة على كونه يف القيام األول دون اآلخر؛ مما يضيف إليه بدعـة          يف
 .العيد الزماين، وهو ما يعود كل سنة

 
اللـهم رب هـذه     : "وتأمل مرة أخرى يف حال مؤذن جهر بعد أذانه بدعاء األذان الوارد           

إنه بدعة، وصـار    : لهيف مكربات الصوت بنفس حلن األذان لقيل عن عم        .. " الدعوة التامة 
هو مبتدعاً، رغم كونه خارج الصالة، ورغم أن حمله بعد انتهاء األذان، والـدعاء نفسـه                

فكيف تكون احلال يف دعاء اخلتم وهو غري مشـروع يف           مشروع خبصوصه يف هذا املوضع؛      
 أصله وقد أدخل يف الصالة؟



 ٢٦

جتنا علـى أصـحاا أن      وكثرياً ما نقول للناس عن بعض احملدثات إا بدعة، وكان من ح           
مل يفعله الرسول صلى اهللا عليه وسلم وال الصحابة، وخري اهلدي هدي حممد صـلى               : نقول

 .اهللا عليه وسلم
 وهذا مل يفعله الرسول صلى اهللا عليه وسلم وال الصحابة؛ فلم رأيناه عمالً صحيحاً ؟

 
لن : اهللا عنه أنه قال   عن أيب الدرداء رضي     ) ٢١/٢٤٢" (التمهيد"وقد روى ابن عبد الرب يف       

يفقه الرجل كل الفقه حىت ميقت الناس كلهم يف ذات اللَّه، مث يعود إىل نفسه فيكـون هلـا                   
 .أشد مقتاً

 :التزام آيات وأدعية وأذكار يف أحوال معينة
يأخذ اإللف والعادة بعض الناس إىل الظن أن ما يفعله صـحيح مشـروع، والواجـب أن                 

سنة، وقد تقدم يف قاعدة املضاهاة والتخصيص والتقييـد أن          يخضع كل ما يقوله ويفعله لل     
البدعة تقع مبجرد املداومة للشيء التعبدي؛ ولو مل يعتقد املداوم أن ما يفعله عبادة على هذا                

 .الوجه
 

 :فمما يكون بدعة إذا وقعت املداومة فيه أشياء، منها
 :تبليغ املؤذن صوت اإلمام. ١

 عليه وسلم، فعله أبو بكر حني مرض الرسول صـلى اهللا            فُعل هذا ِفي عهد النيب صلى اهللا      
 .عليه وسلم فضعف صوته فبلّغه أبو بكر رضي اهللا عنه

 .فإذا زال السبب وجب ترك هذا التبليغ
ِفي كالمه عن تبليغ صوت اإلمام من       : نقالً عن السرية احللبية   ): ١/٤٧٦" (رد احملتار "ويف  

تفق األئمة األربعة على أن التبليـغ حينئـذ بدعـة           ا: (.. املؤذن مع بلوغه للمأمومني قال    
 ).وأما عند االحتياج إليه فمستحب.. منكرة

 
 :الصالة على النيب عند استالم املبخرة. ٢

الصالة على النيب ِفي أي حال مشروعة؛ بل هي من أفضل القربات وأجل الطاعات؛ ولكن               
ند رؤية البخور، أو عند تناول      الكالم هنا إمنا هو على التخصيص؛ فقد اعتاد بعض الناس ع          



 ٢٧

املبخرة أن يصلي على النيب صلى اهللا عليه وسلم، ويعللون ذلك بأنه حيـب الطيـب وألن                 
رائحته هي الطيب، وألن ذكره من أطيب الذكر، وهذا كله صحيح، ولكن الـدين لـيس             

ن ذكر  بالرأي كما قال علي رضي اهللا عنه ِفي املسح على أعلى اخلفني، ولو كان بالرأي لكا               
اهللا عز وجل أوىل من ذكر رسوله صلى اهللا عليه وسلم؛ لذلك ال ينبغي أن يقيد هذا الذكر                  

 .إال مبا ورد
 
 :التكبري اجلماعي يوم العيد بصوت واحد. ٣

ويكبر كل واحد وحده ِفي الطريق وِفي املصلى        ): (.. ١/٣٩٤(للعدوي  " احلاشية"جاء ِفي   
 ..).وال يكربون مجاعة؛ ألنه بدعة

وال فرق ِفي ذلك أعين ِفي التكبري بـني أن يكـون            ): (.. ٢/١٩٥" (مواهب اجلليل "وِفي  
إماماً أو مأموماً أو مؤذناً أو غريمها؛ فإن التكبري مشروع ِفي حقهم أمجعني على مـا تقـدم                  

خبالف ما يفعله بعض الناس اليوم؛ فكأن التكبري إمنا شرع ِفي حق املؤذن، فتجـد               .. وصفه
فعون أصوام بالتكبري كما تقدم، وأكثر الناس يسـتمعون هلـم وال يكـربون              املؤذنني ير 

وينظرون إليهم كأن التكبري إمنا شرع هلم وهذه بدعة حمدثة، مث إم ميشون علـى صـوت                 
 ).واحد وذلك بدعة؛ ألن املشروع أن يكرب كل إنسان لنفسه، وال ميشي على صوت غريه

 
 :افتتاح احلفالت بقراءة القرآن. ٤
يف العـام   : نزل اهللا تعاىل كتابه هداية وتعبداً؛ فال ينبغي أن يقرأ إال على الوجه املشـروع              أ

واملطلق بعمومه وإطالقه، ويف اخلاص واملقيد مبا ورد نصاً خبصوصه وتقييده، وإذا عرفنـا يف              
 قواعد البدعة أن ما فيه مسة التعبد احملض، وقد وجد املقتضي لفعله على عهد النيب صلى اهللا                
عليه وسلم وانتفى املانع منه فإن فعله بدعة؛ فإن هذا يرد يف هذه املسألة؛ فعليه فإن األقرب                 

 .هو عدم شرعيته
 
 :ختصيص خطبة اجلمعة باملداومة على شيء من ذلك. ٥

 :فمن ذلك الدعاء للخلفاء الراشدين، وغريهم يف خطبة اجلمعة



 ٢٨

 أصبغ عن دعاء اخلطيب للخلفـاء       سئل: (.. لإلمام الشاطيب ) ١/٢٧" (االعتصام"جاء يف   
: قيل له . هو بدعة، وال ينبغي العمل به، وأحسنه أن يدعو للمسلمني عامة          : املتقدمني؟ فقال 

ما أرى به بأسا عند احلاجة إليه، وأما أن يكون شيئاً يصمد            : فدعاؤه للغزاة واملرابطني ؟ قال    
 ).له ِفي خطبته دائماً فإين أكره ذلك

عن عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا أنه كتـب أن           ) ٢١٧/ ٣( للبيهقي   "السنن الكربى "وجاء  
 .      ال يسمى أحد ِفي الدعاء 

 .اآلية.." إن اهللا يأمر بالعدل: "ومن ذلك قراءة آية
 .وأمر الناس باالستغفار اية اخلطبة األوىل

 .س بالتهليلفاذكروا اهللا اجلليل يذكركم، وضجيج النا: وقول اإلمام اية اخلطبة الثانية
ومن البدع املذمومة أن يقـول      ): (.. ١/٥١٠" (بلغة السالك "قال أبو العباس الصاوي ِفي      

ادعوا اهللا وأنتم موقنون باإلجابة، مث جيلس فتسـمع مـن           : اخلطيب ِفي آخر اخلطبة األوىل    
 ).اجلالسني ضجة عظيمة

 
اء جبميع هذه اآليـات     وإذا أردت أن تتصور ذلك فتأمل لو أن خطيباً يعظ يف غري اجلمعة ج             

إنه حول كلمته إىل خطبة مجعة، وما       : واألذكار فماذا سيقول الناس؟ ال ريب أم سيقولون       
ذلك إال العتقادهم أن هذه األمور ختتص خبطبتها؛ فإذا كانت مستنكرة يف املـواعظ فمـا                

 الذي جعلها معروفة مشروعة يف اجلمعة؟
لقال :  اجلليل يذكركم ِفي اية اخلطبة األوىل      اجعل قولك فاذكروا اهللا   : ولو قلت للخطيب  

إنك بدلّت، والتبديل ِفي احلقيقة إمنا وقع منه حني التزم ما مل يرد             : لك بلسان حاله أو مقاله    
 .خبصوصه

أريـد أن   : ولو سئل بعض املداومني على مثل هذه األعمال عن مسألة يقول فيها السـائل             
أتلوها كلما تثاءبت   " الشيطان لكم عدو فاختذوه عدواً    إن  : "أداوم على تالوة قول اهللا تعاىل     

ال تفعـل   : دون اعتقاد املشروعية خلصوص هذا العمل؛ لنفر منه قلبه، ولقال بفطرية عجيبة           
 .شيئاً مل يفعله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

ـ                ث بينما هو يلتزم كثرياً من األذكار والدعوات دون برهان، وال حجة إال إلفه وعادته، حي
 .جعلها كالدليل عند أهل اإلتباع واألثر
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 :األعياد الزمانية

الزمان واملكان ظرفان جامدان ال تعظيم هلما إال ما عظمه اإلسالم، والتفـات القلـب إىل                
تعظيم شيء منها واعتباره إما أن يكون قربة هللا وضرباً من العبودية له؛ ألنه عظَّمـه، أو أن                  

 .د الوثنية؛ فال وسط يف هذه املسائليكون بعداً عنه وضرباً من عوائ
 

: ومنـها . أنه يعود يف زمن حمدد    : من أظهرها : وللعيد ِفي اللغة ويف عرف الناس مسات عدة       
أنه تظهر فيه البهجة والسرور، ويكون فيه االجتماع وأعمال الفرح؛ كالتـهاين واللعـب              

 .واملآكل واملشارب
 .عيد الفطر وعيد األضحى: عياد، وهيوال عيد ِفي اإلسالم سوى ما شرعه اهللا من األ

 
قدم رسول اهللا املدينة وهلم يومان يلعبون فيهما فقال         : فعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال       

كنا نلعب فيهما ِفي اجلاهلية؛ فقال رسـول     : ما هذان اليومان ؟ قالوا    : صلى اهللا عليه وسلم   
". اً منهما يوم األضحى ويوم الفطـر      إن اهللا قد أبدلكم ما خري     : "اهللا صلى اهللا عليه وسلم    

 ).١/٢٩٥" (سننه"رواه أبو داود يف 
يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل اإلسالم، وهي          : "وقال صلى اهللا عليه وسلم    

 .رواه أمحد من حديث عقبة بن عامر رضي اهللا عنه" أيام أكل وشرب
ادهم من أعياد اإلسـالم دون إبطـال        دليل على إبطال كل عيد وإال لز      " أبدلكم: "فقوله

دليل على أن ما سـواها أعيـاد غـري أهـل            " عيدنا أهل اإلسالم  : "وقوله. األعياد احلالية 
 .اإلسالم

 
مث تأيدت هذه األدلة باهلدي الظاهر للسلف؛ فلم يظهر يف ديار اإلسالم بعد إيقاف األعياد               

 الثالثة املفضـلة تعبديـة كانـت أو         السابقة، وإبداهلا بأعياد اإلسالم أي عيد طيلة القرون       
عادية؛ وذلك رغم أن لألمم ااورة أو املخالطة للمسلمني أعياداً تعبدية وعاديـة؛ يقصـد       
منها االحتفاء بزمان أو شخص؛ كعيد الشعانني ومولد عيسى عليـه السـالم للنصـارى،               

نت تأخذ الكـثري  والنريوز للمجوس وغريها من األعياد؛ ال سيما واألمة ِفي هذه القرون كا         
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من املفيد النافع من األمم األخرى؛ فتركها هلذه األعياد رغم وجودها دليل على إعراضـها               
 .عنها ديانة

 
 :فصارت األعياد األخرى بدعة من وجهني

 أن يف أعياد اإلسالم مسة التعبد احملض يف اختيار زماا، والزيادةُ على تعبدي حمـض                :األول
 . تأصيل البدعة يف صدر الورقةبدعةٌ؛ كما تقرر آنفاً يف

 أن يف األعياد املشهورة؛ كعيد املولد والعيد القومي ضرباً من التعبد احملض يف اختيار               :الثاين
يوضح هذا أنـه ال معـىن عقليـاً         . الزمان دون معىن معقول، ويف هذا مضاهاة للمشروع       

 الـويل أو املناسـبة      الختيار الزمان ليكون وقتاً لتعظيم الرسول صلى اهللا عليه وسـلم أو           
 يف حدود ما أقرته     -القومية، وحب النيب والويل من أعظم القرب، وحب الوطن والعناية به            

 ال تثريب فيه، ولكن ما املعىن العقلي املفهوم من قصر االحتفاء مبا ذُكر يف زمان                -الشريعة  
 احلدث الذي يراد    دون آخر؛ بل إن املناسبة العقلية هي يف اختيار غري الزمان الذي وقع فيه             

وقت تذكره؛ فالصمود إىل الزمـان      : االحتفاء به؛ ألنه وقت نسيانه، وألن زمان حدوثه هو        
املعني نوع حتكم وتصميم مل يعهد إال من الشريعة يف اختيار األزمنة واألمكنة؛ فههنا كانـت            

 .املضاهاة، وتقدم يف قاعدا ما يدل على أن ما وقعت فيه املضاهاة فهو بدعة
 

وقد استدل بعضهم لتصحيح عيد املولد مبا أخرجه أمحد بسند صحيح عن ابن سريين رمحه               
لو نظرنـا   : نبئت أن األنصار قبل قدوم رسول صلى اهللا عليه وسلم املدينة قالوا           : (اهللا قال 

وفيه أم اختـاروا اجلمعـة؛      .. يوماً فاجتمعنا فيه فذكرنا هذا األمر الذي أنعم اهللا به علينا          
 .ا ِفي بيت أيب أمامه أسعد بن زرارة؛ فذُحبت هلم شاة فكفتهمفاجتمعو

 .وقالوا بأن هذا يف حقيقته احتفال بالنيب صلى اهللا عليه وسلم يف يوم معني
فاجلواب عن ذلك بعدم التسليم أن ذلك احتفال بالنيب صلى اهللا عليه وسلم، ولـو سـلم                 

اية عبدالرزاق بسند صححه ابن     لكان قبل شرع صالة اجلمعة وخطبتيها؛ حيث جاء ِفي رو         
يأيها الذين  : "فأنزل اهللا ِفي ذلك بعد    : وقبل أن تنزل اجلمعة وفيها    : حجر أن ابن سريين قال    

 .اآلية" آمنوا إذا نودي للصالة من يوم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر اهللا
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  دليل على عدم مشروعية أي     - بعد نزول اجلمعة     -فتركهم هلذا االجتماع على يوم حمدد       
اجتماع آخر له مسة العيد، وفيه دليل أيضاً على أم يعرفون مثل هذه الطـرق؛ فتركوهـا                 

 .اكتفاء مبا شرعه اهللا يوم اجلمعة من الصالة والتذكري والوعظ يف خطبتيها
 

إن البدعة إمنا تصدق على األعياد التعبدية دون العادية؛ وذلـك ألن ألصـحاب              : ولو قيل 
ن ال نتعبد ا؛ بل نفعلها حمبة للرسول أو الويل؛ كمحبة الـوطن،             حن: هذه األعياد أن يقولوا   

إن التعبد فيها إمنا يعترب مبعناه العام الذي ال بدعة فيه؛ ال مبعناه اخلاص، وإذا               : ويقولون أيضاً 
أجزمت ألهل الدنيا التعبري عن شعورهم بإحداث عيد ملناسبة ترابية فباألوىل أن جيوز ذلـك               

 .د فيه تعبد حمضملعىن صحيح ال يوج
أن هذا ال يصح؛ فإن األعياد الشرعية ذات صفات تعبدية حمضة يظهر هـذا يف               : فاجلواب

اختيار زماا وبعض أعماهلا، وقد تقرر يف التأصيل أن ما كان عبادة حمضة فهو مـن مجلـة                  
لـه  الدين املرتل الذي ال جيوز احلدث فيه بالزيادة عليه، أو النقص منه، أو التصرف يف أعما               

 .اليت حدا الشريعة
 

كما أن األعياد اليت تنازع الناس فيها قد سلك ا طريق التعبد احملض باختيار الزمـان دون                 
مناسبة عقلية؛ فكانت إقامتها على هذا الوجه من املضاهاة اليت حتيل العمل العادي إىل أمـر                

 .تعبدي يصدق عليه وصف البدعة
 

نع على التشبه بالكفار يف هذه األعياد؛ فلو صح ذلك مل           وال يصح أن يقصر مناط احلكم بامل      
أن ما مل يكن من خصائص من نهينا        : تكن هذه األعياد ممنوعة حرمة؛ ألن القاعدة يف التشبه        

عن التشبه م فال يعترب تشبهاً مذموماً، وهذه األعياد ليست من خصائص الكفار؛ بل صار               
البس اليت كانت خاصة م مث صارت مشاعة بـني          يشترك فيها املسلم والكافر؛ كبعض امل     

 .األمم؛ فلم يعد لبسها تشبهاً
 

فتلخص من هذا أن كل ما فيه مسات العيد املذكورة يف تأصيل املسألة فهـو ممنـوع؛ ألن                  
األعياد حمدودة؛ فهي من مجلة الشرائع واملناهج اليت ال يزاد على الوارد فيها بشيء، وملا يف                
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 املضاهاة املذكورة؛ فكل عيد سوى أعياد اإلسالم فهي أعياد حمدثة سواء            األعياد احملدثة من  
أريد به القربة وتعظيم الدين؛ كعيد املولد، أو عيد اإلسراء واملعراج، أو كان عيداً عاديـاً؛                
كعيد النريوز أو عيد اجللوس أو عيد الثورة أو عيد االستقالل وغريها من األعياد التارخيية               

 .يةوالقومية والعرق
 

 :التزام لباس معني ألهل العلم أو الزهد
جاءت الشريعة باللباس املعني احملدود يف املناسك؛ فال يشرع أن يتخذ أحد لباساً يدل على               

 .معان شرعية من العلم أو الزهد والتصوف؛ فإن يف ذلك مضاهاة للمشروع
 .السمعةومن املعلوم أن من مقاصد هذه الشريعة سد كل باب يؤدي إىل الرياء و

وقد كان الداخل على النيب صلى اهللا عليه وسلم ال يفرق بينه وبني أصحابه ال يف لباسه وال                  
 .يف موضعه

مع ما يف ذلك من التشبه باليهود والنصارى الذين ينا عن مشاتهم؛ حيث جيعلون لباسـاً                
 .لعلمائهم وعبادهم

 ).١/١٣٦" (املدخل"وانظر يف ذلك كالماً نفيساً البن احلاج يف 
وإذا كان اللباس جمرد زينة للمناسبات واامع، وال خيتص به العامل والزاهد عن غريه فـال                

 .حرج فيه
 

 :ختصيص أيام األعياد واجلُمع لزيارة املقابر
وذلك بدعوى عموم أدلة مشروعية الزيارة مطلقة أو عامة؛ وهذا مسلك غـري صـحيح؛               

تقيد أو ختص بالرأي؛ فعليه حينئـذ أن يعـود          فيجب أن تبقى على عمومها أو إطالقها وال         
 .نفسه على زيارة املقابر حسب االتفاق

أما إذا كان وقت الزيارة هو وقت الفراغ أو النشاط؛ دون أن يكون الزمان مقصوداً للزائر                
فال شيء ِفي ذلك؛ كمن ال جيد فراغاً مطلقاً إال يوم اخلميس أو اجلمعة مثالً؛ فله أن جيعـل                   

 . هذا الوقت؛ ألا صارت معقولة املعىن فلم ينطبق عليها حد البدعةالزيارة ِفي
 

 :مما ال تدخله البدعة
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كل شيء خرج عن ِبنية العمل التعبدي احملض، ومل يغري ذلك الشيء يف العبـادة احملـدودة                 
بشيء يخرجها عن احملدود يف الشريعة؛ فإن التغيري يف ذلك الشيء والتجديد فيـه ال يعـد                 

وإذا كان ذلك الشيء من الوسائل؛ فإن الوسيلة هلا حكم مقاصدها؛ فمـرة تكـون              بدعة،  
 .مستحبة ومرة واجبة حبسب حال املقصد أو الوسيلة

 
 :فمن هذه الفروع
 :وسائل تبليغ الدين

كوسائل تبليغ الدعوة، ووسائل التربية التعليم، ووسائل احلسبة والطرق اإلدارية لتنظـيم             
 .ل منفصل عن بنية العبادة احملضةذلك كله، وذلك ألا عم

 
وإذا تأملت يف هذه الوسائل رأيت أا تقع يف رتبة متأخرة عن املقاصد التعبديـة احملضـة،                 

 :ولإليضاح فهذه مراتبها
 . العمل التعبدي:األوىل
 الدعوة إليه، اليت هي عمل الداعية أو املريب أو احملتسب أو املعلم حلمل الناس علـى                 :الثانية
 .الدين
 . وسائل عمل الداعية أو املريب أو احملتسب أو املعلم:الثالثة

 .فهي إذا يف مرتبة بعيدة عن بنية العمل التعبدي
وقد تفنن علماء املسلمني يف هذه الوسائل؛ حيث بدأ ذلك يف نقط املصـحف، مث ضـبطه                 

 .بالشكل، مث حتزيبه وترقيم آياته
ر والسنن واملستدركات واملسانيد علـى      وكذلك ما أحدثوه من تبويب للعلم؛ فهناك اآلثا       

 .الصحابة أو التابعني أو من بعدهم، والتصنيف على أبواب الفقه
 .فكل هذه وسائل إىل تعبدات، ومل يدر يف ذلك بينهم خالف وال جدل
 .وقد رأينا أنه ال جمال فيها للبدعة؛ لكوا معقولة املعىن على التفصيل

 
والتبليغ كمـا ال    : (.. طيب رمحه اهللا تعاىل عن تبليغ الشريعة      ويف هذا املعىن يقول اإلمام الشا     
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يتقيد بكيفية معلومة؛ ألنه من قبيل معقول املعىن؛ فيصح بأي شيء أمكن من احلفظ والتلقني               
 ).والكتابة، وكذلك ال يتقيد حفظه عن الزيغ والتحريف بكيفية دون أخرى

 
 :الذكر باملسبحة

عل النيب صلى اهللا عليه وسلم هلا، وإذا أجريـت هـذه            ذهب بعضهم إىل أا بدعة؛ لعدم ف      
القاعدة يف ضبط احملل وجدت أن السبحة ال تدخل يف تغيري بنية العبادة بشيء، وإمنا هـي                 
وسيلة إىل حتقيق املشروع يف عد التسبيح، وهي معقولة املعىن على التفصيل؛ فليسـت إذا               

 .بدعة وال حدثاً يف الدين
 إقرار النيب صلى اهللا عليه وسلم للمرأة على التسبيح باحلصـى أو             وقد ثبت حنو املسبحة يف    

 .النوى
 

فعن سعد بن أيب وقاص أنه دخل مع النيب صلى اهللا عليه وسلم على امرأة وبني يديها نوى                  
أال أخربك مبا هو أيسر عليك من هذا أو أفضـل ؟ سـبحان اهللا         : "أو حصى تسبح به فقال    

هللا عدد ما خلق يف األرض وسبحان اهللا عدد ما بني ذلك            عدد ما خلق يف السماء وسبحان ا      
وسبحان اهللا عدد ما هو خالق واهللا أكرب مثل ذلك واحلمد هللا مثل ذلك وال إله إال اهللا مثل                   

رواه الترمذي وأبـو داود، وسـكت عنـه،         ". ذلك وال حول وال قوة إال باهللا مثل ذلك        
 .وصححه املنذري وابن حجر

 .ع من األئمة؛ منهم ابن تيمية والشوكاين وحممد بن عثيمني وغريهموجبواز التسبيح قال مج
 

ومن املعلوم أن هلا بعض املفاسد؛ كغريها من الوسائل فيجب علـى مسـتعملها اجتنـاب                
املفسدة، وال عالقة هلذه املفسدة ببدعة وال سنة؛ فمن ذلك جعلها شعاراً للصالح، وجمـاالً               

 ).٢٢/٥٠٥(و) ٢٢/١٨٧" (ىجمموع الفتاو"للرياء، وانظر يف ذلك 
ويحاذر من هذه املفاسد حىت يف محل السواك وإظهاره يف اجليب، ويف محل املصحف؛ فـال                

 .زال املخلصون املخبتون خيشون إظهار ما يدل على عبادم



 ٣٥

 
وأما ما فعله ابن مسعود رضي اهللا عنه من اإلنكار على قوم اجتمعوا يذكرون اهللا فقد تقدم                 

 .اجلواب عنه
 
ما ما قيل إا يف التاريخ القدمي عادات هندوسية؛ فال يؤثر يف حكم اجلواز؛ ألن القاعـدة                 وأ

أن الشيء إذا حتول وصار عادة عند املسلمني، ومل يكن من خصائص الكفار فال              : يف التشبه 
يعد استعماله تشبهاً، وهلذا أفىت العلماء يف األلبسة احلديثة بأا جائزة وإن كان أصلها مـن                

 .كفار؛ ملا ذُكر من هذه القاعدةال
 

 :خطا صف الصالة وبداية الطواف
حترر هنا أا وسيلة معقولة املعىن فال تدخلها البدعة؛ بل هلا حكم مقصدها؛ فمقصـدها يف                

 .الصالة مستحب فهي مستحبة
أما خط املطاف فاألصل جوازه على هذه القاعدة إال إنه عرض هلذا األصل ما هو خـارج                 

دعة والسنة، وهي مفسدة ازدحام الناس عند بداية الطواف مبا يعرقل انسيابه،            عن حكم الب  
ويقع به من أذية الرجال للنساء الشيء الكثري؛ فيعترب هلذا السبب ممنوعاً، وأما قول بعـض                
أهل العلم بضرورة وضعه حىت مع هذه املفسدة حبجة أن الطائف قد يتـرك جـزءاً مـن                  

ذْ إن املكلف متعبد بغلبة الظن يف احملاذاة عند البداية وعنـد            الطواف ففيه تكلف ال خيفى؛ إ     
 .النهاية؛ فإن أمكن حتقيق الوسيلة دون مفسدة جاز ذلك؛ وإال وجب تركها

 
 :حفالت تكرمي الطلبة

تقام حفالت تكرمي اجلامعيني وطلبة حلق حتفيظ القرآن العظيم؛ فهل تعترب بدعـة لكوـا               
 تشبه العيد ؟

 أهل العلم، واألظهر أن ذلك مرجوح؛ لكون هذه احلفالت معقولـة            ذهب إىل ذلك بعض   
املعىن على التفصيل، والزمن غري معني، وال يقصد لذاته؛ كما هي احلال يف األعياد الشرعية               
وغري الشرعية؛ كاحتفاالت املولد واألعياد القومية، وإمنا املقصود خامتة الفترة الدراسـية؛            

 .يف ذلكفلو تأخرت أو تقدمت تبعتها 



 ٣٦

 
 :احلداء والنشيد

النشيد من األمور العادية، وحىت لو قصد به ترقيق القلوب فإنه إمنا يدخل يف باب الوسائل                
اليت ال مدخل فيها للبدع، وال تنطبق عليه قواعدها، وإذا وجد فيه ذكر، أو ترديد دعـاء؛                 

 .كحداء الصوفية فإمنا أدركته البدعة بذلك ال ألجل كونه نشيداً
 

ابتلي به بعض هذه األمة من التغين بالقصائد امللحنة بنية التعبد، أو ما يسـمى بالغنـاء                 أما  
الصوِفي، وهو الذي جعل مضاهياً للقرآن ِفي أحكام التالوة؛ فإمنا حكم عليه بذلك ألجـل            
نية التعبد احملض اليت تحيل العمل العادي إىل عبادي مبتدع، وقد حكم العلماء على مثـل                

 :د بالبدعة هلذا السبب، وكان فيه مضاهاة املشروع يف أشياء منهاهذا النشي
 . أن املغنني يتطهرون له-
 . أم يستنزلون رمحة اهللا به؛ كِحِلق الذكر-
 . دعواهم حضور املالئكة واألنبياء؛ شأن الذكر والصلوات-
 . تفضيله على القرآن قوالً وفعالً، واألمر باإلنصات عند مساعه-
 

جمموع "و) ٩٣،  ٨٧،  ٢/٨٥(للشاطيب  " االعتصام"صيل هذا الغناء التعبدي ِفي      وانظر تفا 
 ١٧٠ و ٧٦ و ١٠/٧١(و) ٤/٧٧(و  ) ٣٥٩،  ٤٢٧ – ٣/٢١١: (البن تيميـة  " الفتاوى

 ).٢٧/٢٢٩(و ) ٢٢/٥٢٢(و) ٦٤١ إىل٥٦٢و٢٩٨و١١/٥٣٢(و ) ٤١٩ و٤١٨و
 

ا يدل على ذلك فال ينطبق عليهـا  وأما القصائد امللحنة اليت ال يراد ِبها التعبد، وال يقارا م       
 .حد البدعة

 
وبيان ذلك أنه قد عهد من الشريعة إباحة مثلها؛ كحداء املسافرين، وغناء العيد، وأراجيـز               

 .العاملني
 

بـني مسـاع املتقـربني    ) ٦٣١ و١١/٥٥٨" (جمموع الفتاوى"وقد فرق ابن تيمية كما يف       



 ٣٧

 الناس لقصد اللذة واللهو، وحنو ذلـك مـن          ومساع املتلعبني، وأن هناك فرقاً بني ما يفعله       
العادات، وبني ما يفعل لقصد العبادة والتقرب إىل اهللا؛ كالذي يفعله النصارى ِفي كنائسهم              

 .على وجه العبادة والطاعة؛ ال على وجه اللهو واللعب
ومثّل لذلك جبواز كشف الرأس، ولبس اإلزار والرداء على وجه العادة، ومنعـه إذا فعلـه        

 . وجه اإلحرام؛ كما حيرم احلاجعلى
 

عن ابن عباس رضي اهللا عنه ما       ) ٦٢١٠" (صحيحه"ومثّل لذلك أيضاً مبا رواه البخاري ِفي        
: من هذا ؟ قـالوا    : فقال. أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رأى رجالً قائماً ِفي الشمس           

يتكلم؛ فقـال الـنيب     هذا أبو إسرائيل يريد أن يقوم ِفي الشمس وال يقعد وال يستظل وال              
 ".مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه: "صلى اهللا عليه وسلم

مل ينه عنه؛   : فهذا لو فعله لراحة أو غرض مباح      : (.. فعلق على قصة أِبي اسرائيل هذه بقوله      
 ..).لكن ملا فعله على وجه العبادة نهي عنه

" االسـتقامة "على وجه مبـاح؛ كمـا يف        وحنو ذلك متثيله رمحه اهللا حبلق الرأس تعبداً، أو          
)١/٢٥٦.( 

 
ِفي رده على من استدل بسماع عبداهللا بن جعفـر          ) ١/٢٨٢(وقد قرر ِفي املرجع املذكور      

 .على شرعية التقرب إىل اهللا بالقصائد امللحنة، بأنه ال يعده ديناً
عمال اخلـري   إن األناشيد يراد ا مقاصد شرعية؛ كاحلث على أ        : وال يرد على هذا أن يقال     

 القربة والتعبد؛ فهي بدعة، ال يرد هذا؛ ألن         - من هذا الوجه     -وترقيق القلوب فيقصد ا     
هذا التعبد إمنا هو مبعناه العام ال معناه اخلاص؛ كما تقدم تفصيله يف األدلة، ووجـه تبـديع                

بديـة  أهل السماع بقصائدهم هو وجود حقيقة التعبد بالنية، أو مبا يقارا من أحـوال تع               
حمضة؛ كالتطهر هلا، أو دعوى حضور املالئكة؛ وغريها مما مر آنفاً؛ مما ال يوجد يف األناشيد                

 .من نية التعبد ا، أو قرائنه: موضع البحث
 

الـتلحني،  : أحـدمها : وال خيلو احلال يف إطالق وصف البدعة عليها من اعتبار أحد أمرين           
إن املواعظ يراد ـا     : بب هو التلحني فيقال   إن الس : مقصد ترقيق القلب؛ فإن قيل    : والثاين



 ٣٨

وإن كـان   . ترقيق القلوب وقد لُحنت؛ كما فعله بعض العلماء يف خطبهم، ومل تعترب بدعة            
السبب يف الشعر املوزون املقفى فقد قاله الصحابة ومسعه النيب صلى اهللا عليه وسـلم، وال                

 .يقصد به إال احلكمة، أو ترقيق القلوب
ن مراد العلماء هو احلكم ببدعية احلداء املقترن بقصد التعبد احملض، أو وجود             فظهر بذلك أ  

 .صورة العبادة؛ كما تقدم
 

ولكن اعترى بعض النشيد ِفي الوقت احلاضر مفاسد ظاهرة؛ كتقليـد املطـربني الفسـقة               
 مع  والتشبه م فِِِي أحلام وطريقة أدائهم، واستعمال اآلالت احملرمة بوساطة احلاسب اآليل           

 .مبالغة شديدة يف حتسني الصوت وتطريبه، من ذلك ما هو حمرم ومنه ما هو مكروه
 

كما أن اإلكثار من مساع القصائد والترمن ا ملهاة عن كتاب اهللا قراءة ومساعاً وتدبراً، وقد                
رواه " ألن ميتليء جوف رجل قيحاً يِريه خري من أن ميتليء شعراً          : "قال صلى اهللا عليه وسلم    

من حديث أيب هريـرة     ) ٢٢٥٧" (صحيحه"ومسلم يف   ) ٥٦٨٩" (صحيحه"لبخاري يف   ا
 .يفسد جوفه: رضي اهللا عنه، ومعىن يريه

 
يف النشيد ارد الذي ال تعبـد       ) ٩٩،  ٩٨،  ٩٦ / ٢" (االعتصام"وانظر كالم الشاطيب يف     

 .لصوت وحتسينهفيه، وقد قرر يف هذه املواضع نفسها ما فيه من جتاوز؛ كاملبالغة يف متطيط ا
 

 :احلاجز بني الرجال النساء يف املساجد
حيث ذهب بعضهم إىل أنه بدعة لتعلقه بعبادة، وطار ا بعض دعاة التغريب لفـتح بـاب                 
االختالط يف املدارس وغريها، والصحيح أن هذا احلاجز معقول املعىن على التفصيل، وهـو              

بل هو من الوسائل اليت تتخـذ عـد         وسيلة حمضة، وعلى ما حقق هنا فال تدخله البدعة؛          
 .احلاجة

 
: ملاذا تركه النيب صلى اهللا عليه وسلم مع وجود املقتضي وانتفاء املانع؛ فـاجلواب             : فإن قيل 

أن هذه اجلملة ال ترد هنا، وال تصح ضابطاً للبدعة ملا تقدم تفصيله، وإمنا نشتغل بـاجلواب                 



 ٣٩

ة إىل ذلك؛ حلرص الصـحابيات علـى        لعل احلاجة مل تكن داعي    : على سبيل التربع فنقول   
ال : احلجاب، وحرص الصحابة على غض البصر؛ فإذا كان الناس على مثل حاهلم فقد يقال             

 .مانع من إزالته
 .وإذا رأى احملتسبون احلاجة إىل ذلك كان صحيحاً مشروعاً

 .إن هذا احلاجز بدعة: فاحلاصل يف موضوع هذا البحث أن ال يقال
 

 : العاداتمن فروع املضاهاة يف
 :وضع املكوس الدائمة

 من البدع ملضاهاا ملا ضرب اهللا حدوده من الزكوات ِفـي            - كما تقدم    -عدها الشاطيب   
 .أنواع األموال

 
 :زيارة نصب اجلندي اهول

ونصب اجلندي اهول يرمز إىل الشهداء من اجلنود وغريهم، وزيارته تكون تعظيماً هلـم،              
 .وتنويهاً بشأم

زيارة ال يعرف هلا معىن يقصده العقالء عادة؛ فالذي يقصدونه عادة يف مثل هذا هو               وهذه ال 
 .ذكرهم، والثناء عليهم، أو الدعاء هلم، أو نفع ذريتهم إكراماً هلم

أما وضع النصب وختصيصه بالزيارة، والصمت عنده دقيقة وحنو ذلك؛ ففيها مضاهاة للتعبد             
 .ت من البدعاملشروع؛ كقصد املشاعر واملساجد؛ فصار

 
 :الصمت حداداً

يف بعض اتمعات يتخذون عادة يصمت فيها املرء مدة من الزمن تكون دقيقة واحـدة أو                
 .أكثر حداداً على وفاة عظيم، وهذا قد يكون ِفي اتمعات واحملافل العامة

: ينةوهناك طريقة أخرى بأن توقف السيارات ِفي املدينة وينزل منها أصحاا فيقفون مدة مع             
دقيقة أو دقيقتني حزناً على هالك أو إحياء لذكرى هالكني، واختيار الصمت واملدة ال يعقل               

 .هلا معىن على التفصيل؛ فقد دخل ِفي العادي شائبة التعبد؛ فكان من البدع



 ٤٠

 
 :التزام مدة معينة للتفرغ الدعوة

ا؛ فيحدد لذلك مـدة     يلتزم بعض الناس مدة معينة للدعوة جيعلها طريقة متبعة، ويداوم عليه          
معينة؛ كأربعة أيام أو أربعني يوماً وحنو ذلك؛ فضرب هذه األعداد لكل شخص لكل مكان               
ولكل زمان ال يعقل لذلك معىن على التفصيل مضاهاةٌ لطريقة الشارع يف سن األحكـام؛               

 .فيعترب بدعة
وظفني، وكيومني؛  ولو كان يف هذا معىن معقول يوافق فراغ الناس؛ كشهرين؛ ألا إجازة امل            

 .ألا إجازة اية األسبوع مل يكن يف هذا حمذوراً؛ خلروجه عن حمل البدعة مبعقولية معناه
 

 :وهذا خملص ألهم ما اشتملت عليه هذه الورقة
أن احملل الذي تدخله البدعة هو الذي عينت الشريعة له حدوداً مبكان أو زمان أو عدد                . ١

 هذه احلدود مما ال يعقل هلا معىن على التفصـيل، سـواء             أو اجتاه أو صفة أو حال، وكانت      
أُريد به القربة؛ كالصالة والصيام واحلج والذكر والدعاء، أو مل ترد به القربـة؛ كاألعيـاد                

 .والطالق وعٍٍدد النساء
 
 :أن احلكم بالبدعة على الشيء يدور على قواعد ثالث. ٢

ة أو النقص أو الصفة أو إبدال املكان أو الزمان           أن كل تغيري يف ذلك احملدود بالزياد       :األوىل
 .أو املوضع أو احلال على وجه مل يأذن به اهللا كله بدعة يف الدين

 أن نية التعبد احملض يف فعل وترك األمور العادية على وجه مل ترد به الشريعة حتيـل                  :الثانية
 .العمل والترك إىل عبادة حمضة؛ فيصري بدعة

 .لف للتعبدات احملضة مضاهاة املك:الثالثة
 

 :وجيري حكم البدعة مبضاهاة التعبدات يف صورتني
 ختصيص العبادة احملضة، أو تقييدها مبكان أو زمان أو حال أو صفة؛ سواء كان ذلك                :األوىل

باعتقاد املشروعية على الوجه اخلاص أو املقيد، أو أن يقع هذا التخصيص أو التقييد مبحض               
 .العادة، ومطلق املداومة



 ٤١

 ختصيص العادات مبحدودات من مكان أو زمان أو حال أو صفة ال يعقـل هلـذه                 :والثانية
احملدودات معىن على التفصيل؛ ولو مل يرد ا القربـة هللا أو للبشـر؛ كضـرب املكـوس                  
والوظائف على الدوام، وتنكيس العلم أو الصمت حداداً، وزيارة نصب اجلندي اهـول،             

 .واألعياد القومية
 .كر الدليل على كل قاعدةذ: وقد
 
كل ما قام املقتضي لفعله على عهد النيب صلى اهللا عليه وسلم وانتفى املـانع               : (أن مجلة . ٣

ليست قاعدة ضابطة للبدعة؛ ملا ذُكر من التعلـيالت يف          ) من القيام به مث مل يفعل فهو بدعة       
 .ة رمحه اهللاهذه الورقة، وأن اعتبارها قاعدة ليست قوالً لشيخ اإلسالم ابن تيمي

 .أن املعصية ال تعد من البدع إذا مل تكن يف حمدود. ٤
تضمنت الورقة بعض التطبيقات اليت تعترب بدعة؛ كإعالن شعائر الصـالة يف مكـربات        . ٥

الصوت اخلارجية، ودعاء ختم القرآن، والتزام آيات وأدعية وأذكار يف أحـوال معينـة،              
 .الت بقراءة القرآن، واألعياد الزمانية بضوابطهاوتبليغ املؤذن صوت اإلمام، وافتتاح احلف

تضمنت الورقة أن البدعة ال تدخل الوسائل؛ كالدعوة واحلسبة والتعلـيم، والـذكر             . ٦
باملسبحة بشروطه، وخطي صف الصالة وبداية الطواف، وحفالت تكرمي الطلبة، واحلـداء            

 .والنشيد
 .هذا واهللا أعلم، وهو اهلادي إىل سواء السبيل

 
 .ى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيوصل

 


