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  شكر وعرفان

, شكره لعنایتھ وتوفیقھ إلتمام ھذا العملأأحمد هللا سبحانھ وتعالى حمدا كثیرا و

  .وجني ثماره بعد زرع وسقي دام شھور

 كما أشكر والدي كل الشكر فقد كان لھما الفضل الكبیر في وصولي إلى ھذا المقام 

  .جعل هللا الجنة مثواھما

والفرح أن أتقدم بخالص الشكر ووافر اإلمتنان إلى  السروروإنھ لمن دواعي 

ر جھدا وال وقتا في القیام بتوجیھي قلقولة عاشور حیث لم یدخّ واألستاذ الفاضل ب

وإرشادي فقد كان نبراسا أضاء لي طریق البحث أسأل هللا أن یجعل لھ ذلك في 

  .میزان حسناتھ وبارك هللا في علمھ وإخالصھ

الجزیل الذي ال تكفي الكلمات بأدائھ على أكمل وجھ إلى من  كما أتقدم بالشكر

  .ساعدني كثیرا وأرشدني جزاه هللا خیر الجزاء إلى خالي أحمد حمید

لروي عائشة وجزى هللا كل من أستاذتي  ،األساتذة الكرام أخص بالذكرلكل  اشكر

  .ساعدنا ونصحنا

طوار التعلیمیة لكل من والشكر موصول إلى جمیع معلمینا وأساتذتنا في مختلف األ

  .كان لھ الفضل في وصولنا إلى ھذا المقام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  اھداء

ھذا  ربي یا من منحتني القدرة والقوة والصبر على انجاز لك الحمد والشكر یا

  .لھ منيبّ العمل فرجائي أن تتق

األمانة غ الرسالة وأدى إلى المعلم األول إلى خاتم األنبیاء والمرسلین إلى من بلّ 

سیدنا محمد علیھ أفضل الصالة  ،إلى نبي الرحمة ونور العالمین ،ونصح األمة

  .والتسلیم

إلى من وبدعمھا وبركاتھا وصلت إلى ما أنا  ،إلى ینبوع الحب والحنان والعطاء

  .علیھ أمي الغالیة حفظھا هللا

إلى من أحمل  ،إلى من علمني العطاء دون انتظار ،لھ هللا بالھیبة والوقارإلى من كلّ 

  .نور عیني أبي الحنون رعاه هللاإلى سمھ بكل افتخار ا

إلى من شاركوني حلو  ،د فیھم معنى األخوة بصدقإلى الغوالي على قلبي من تجسّ 

  .الحیاة ومرھا إخوتي األفاضل أكرمھم هللا

 ،وباإلشراف على ھذه المذكرةتلمذ على یده في الدراسة فت بالتّ إلى الذي قد  تشرّ 

إلى  ،واستفدت من غزیر علمھ وخلقھ جزاه هللا عني كل خیر ،تعلمت منھ الكثیرفقد 

  .قلقولة عاشوروأستاذي الكریم ب

  ي أحمد حمیدإلى أغلى خال على قلب من أجده دائما في الشدائد ،معلميإلى 

أستاذتي : وأخص بالذكر منھم إلى مشایخي ومعلمي وإلى أساتذة قسم الشریعة

  لروي وأستاذي

  .كل خیرجزاھم هللا  دحمان عمر وأستاذي كروميبن 
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   المقدمة

ومن  ،ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ،ونستغفره ونتوب إليه ،احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستهديه إنّ 

وأشهد أن ال إله إال اهللا  ،ومن يضلل فال هادي له ،من يهده اهللا فال مضل له ،سيئات أعمالنا

آله وأصحابه والتابعني هلم صلى اهللا عليه وعلى  ،هد أن حممدا عبده ورسولهشوأِ  ،وحده ال شريك له

  .وسلم تسليما كثريا ،بإحسان إىل يوم الدين

حممد عليه أفضل  ،دينها يهديها أمر اهللا سبحانه وتعاىل قد بعث يف هذه األمة من  أما بعد فإن

 لذا فإن ،كل ما أشكل عنا فهمه يف القرءانمن خالل سنته  حيث بني لنا  ،التسليمأزكى الصالة و 

 ويلتحق بالرفيق األعلى إال بعد أن أكمل اهللا هذا الدين النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يفارق الدنيا

    :قال تعاىل ،احلنيف           

     غ مبلّ  صلى اهللا عليه وسلم سولوالرّ  ،هللا خامت النبينياكما جعله ،)3(املائدة، اآلية

صاحل  وهذا الدين ،مساته اليسر ورفع احلرجاهللا أهم  وجل هذا الدين احلنيف الذي جعل عن اهللا عزّ 

   :عاىلباعه فقال تولذلك أمرنا اهللا باتّ  ،حيتاجه البشركفيل بكل ما  وهو ،لكل زمان ومكان

                        

       153(األنعام، اآلية(.  

 ،وتعاىل وإىل رسوله صلى اهللا عليه وسلم هكذلك برد كل ما يقع فيه النزاع إليه سبحانأمرنا  وقد 

  :فقال تعاىل                      

               فال حاجة  ،الدين كامل ومبا أنّ  )59(النساء، اآلية

ث بدعة واستحسنها فقد أتى بشرع ومن أحد ،والتقرب بذلك إىل رب العاملني ،فيهإلحداث البدع 

 وعلى رسوله صلى اهللا عليه وكأنه استدرك على اهللا سبحانه وتعاىل ،م الشريعة بالنقصوا�ّ  ،زائد

  .عتقاد والعبادات والعاداتيف جمال اال يف االبتداع بشكل عاموهذا  وسلم،

واليت جرى فيها خالف كبري بني  العبادات باب ينا يف البحث هي البدعة يفنأما البدعة اليت تع

ا يف ا كبريً كً سبب تفك صعوبة حتريره ختالف مع هذا االو  ،يف مجيع املذاهب اا وحديثً العلماء قدميً 

أحكام متسرعة متناقضة وإطالق ق واضطراب وتفرق ومتزّ  تنازعأدت إىل  ،األمة وحروبا نفسية بينها
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ق بني مضيّ  افيهمن كالم كثري من العلماء غم وعلى الر  ،والسيما يف عصرنا ،بعضهم البعضيف حق 

استدالال�م بالنصوص على ما يقع  اختالفهو سبب وال ،ال يزال املصطلح غري حمررولكن  عوموسّ 

وبني من يقسم  ،صطلح عليه باملصاحل املرسلةملا ي وبني من يسلم ،من نوازل بني من يذم كل جديد

يف ا�ال  هامل االبتداع وجيعلوبني من خيرج استحداث العادات من جمُ  ، البدعة إىل حسنة وسيئة

  .بتداع بني العبادات والعاداتالاوبني من ال يفرق يف  ،رعي فقطالشّ 

ة مقرتنة من خالل دراسة وافي ، الواقعية ملفهوم البدعةومن هنا حاولت يف هذا البحث رسم الصورة 

ا ملا جاء يف كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم وهدي احلقيقية هلا وفقً ببيان املوارد الصحيحة 

 من) السنة(وما يقابله  ،وقد حاولت تسليط الضوء على هذا املفهوم ،اهلدى عليهم السالم ةأئم

ألن الغرض هو إيضاح العالقة اليت جتمع وتفرق البدعة  ،ختصارجوانبهما املختلفة مع شيئ من اال

والتوصل إىل ما يضبط هذا  ،حكمهم عليها علماء املالكية يفمث عرض بعض آراء  ،والسنة

 ،لماألسلم واألوفق واألصلح لألمة وفق ما يرضي اهللا ورسوله صلى اهللا عليه وسمث ترجيح  ،ختالفاال

يف  ملام مبوضوع البدعة فصيل واإلأما التّ  ،البدعة أو تقبلذم حتت ضوئها تمن خالل وضع ضوابط 

  .يف البدعة وال حاجة لتكرار ذلكاملؤلفة كتب ال مسائلها فقد عنيت به أغلبمجيع 

  : إشكالية الموضوع -1

حيظ بالعناية الكافية من حتقيق مل  ،رغم أمهيتهوبيان أثره بتداع يف العبادات الاوضوع التأصيل مل إنّ 

بقاء مثل هذا املوضوع يف جدال غري واضح بني و  ،وتأصيل على غرار كثري من موضوعات الفقه

فرأيت أمهية اإلجابة  ،ستفادة منهاب على طالب العلم االصعّ يُ  ،يف كتبهم الفقهية علماء املالكية

  : اإلشكال التايلعلى 

املالكية من حيث الذم مطلقا ومن حيث  علماءبتداع يف باب العبادات عند ما هو حكم اال

  خالل عرض بعض البدع العملية الذي جرى اخلالف فيها بينهم؟ذلك من التفصيل وما مدى تأثري 

  :وهذا اإلشكال بدوره حيمل يف طَياته عدة أسئلة فرعية أمهها

  بينهما؟حقيقة السنة والبدعة وما معيار التفريق  ما -أ

  ستحسان؟قة البدعة باملصاحل املرسلة واالما هي عال - ب

  البدعة؟احلكم على علماء املالكية يف هل ختتلف آراء  - ج



 المقدمة

 

 
8 

  ما سبب اخلالف بينهم؟ -د

  هي اآلثار اليت نتجت عن اإلختالف بينهم يف حكمهم على البدع؟ ما- ه

  هي السبل الكفيلة بتضييق اخلالف يف املسألة؟ ما -و

  :ختيارهوأسباب إ الموضوع أهمية -2

ريره من عدم حتف ، من اإلشكاالت املعرفية اليت ينبغي أن يتوجه إليها الباحثون ويهتموا �ا البدعة إنّ 

توجهت مهة عدد  لذا ،واضطراب األحكام وعدم استقرارها ،ختالف والتنازعاألسباب الرئيسية يف اال

معرفة آراء علماء  حبث يفمل أجد حسب اطالعي من ولكن  ،من الباحثني لتحرير هذا املصطلح

 من أهمعد يُ مثل هذه املوضوعات احليوية اجلة مع وألنّ  ، العباداتالبدعة يف باب  املالكية يف

ؤصل ملا مل يُ  امعظم من كتب يف هذ خاصة عند اإلطالع، جند أن ،األحباث اليت حتتاج للدراسة

فه مقطوعا عن أصوله عرّ  هإما أن ،على األدلة النصية الثابتةا خيتاره من تعريف تأصيال شامال مبنيً 

وخلطورة  ،وإما يكتفي ببعض تلك األدلة اليت يراها كافية للتدليل على مراده وما ذهب إليه ،وأدلته

املوضوع وأمهيته كان البد من وضعه يف إطاره الشرعي املناسب له بعيدا عن ما يقابله وهو سنة النيب 

باستقراء األدلة النصية من  ) باب العبادات(زاوية هذا املوضوع من معاجلة و  ،وسلمصلى اهللا عليه 

زه ومتيّ  ،تساعد على ضبط هذا املصطلح ،كتاب وسنة وأقوال الصحابة اليت أوردها العلماء يف كتبهم

خالل ن ومن جهة أخرى نتمكن من معرفة آراء علماء املالكية م ،من جهة )السنة(عن غريه 

وهذا يساعد على ترجيح أقرب ما يكون إىل الصواب ولعل  ،سنذم وحمُ بني مُ كهم على البدع مح

ختالف أن جيعل طلبة العلم يلتزمون بآداب االأيضا نه من شأو  ،ذلك يساهم يف حترير هذا املصطلح

  .م التفرقة واهللا أعلمدواحلوار وسعة الصدر والسعي للوحدة وع

  :الدراسات السابقة -3

الدراسات كانت يف  لكن أغلب هذه ،تقدمني واملتأخرينموضوع البدعة الكثري من امليف لقد حبث 

، أما البدعة اليت ومل تؤصل املسألة إال يف نادر هذه املؤلفات بتداع وبيان البدع املنتشرةالتحذير من اال

ها متناول عند أخصها بالدراسة، مل أجد هلا دراسات سابقة خاصة �ا، فموضوع البدعة وأحكام

  : العلماء ولكن بصفة عامة، من بني هذه املؤلفات مايلي

  .وهو كتاب حوى الكثري من اآلثار اليت حتذر من االبتداع ،ـ البدع والنهي عنها البن وضاحأ
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ب ـ كتاب احلوادث والبدع للطرطوشي، وقد عاجل فيه البدعة بصفة عامة وأورد فيه نصوص حتذر 

  .من االبتداع يف الدين

، وقد رد فيه ابن وهو كتاب اشتمل على الكثري من املسائل املبتدعة ،كتاب املدخل البن احلاجج ـ  

  .احلاج على من جييزها

، وهو أكثر كتب املالكية تأصيال للبدعة، حيث أورد فيه، الكثري من عتصام للشاطيبكتاب االد ـ  

الصوفية، ومفهوم التفرقة وغري  أجكامها، واستدل لذلك باألدلة، كما حتدث فيه مؤلفه أيضا عن

  .ذلك

، إال أن ما الحظته على هذه املؤلفات  أ�ا عند املالكية وغريهم ومثل هذه األدلة كثري جدا

عاجلت البدعة بصفة عامة ومل يكن يف أي منها تصنيف لعلماء املالكية بني التضييق والتوسيع يف 

  .واهللا أعلم معناها حسب اطالعي 

   :صعوبات البحث -4

خاصة يف قلة املؤلفات يف البدعة عند املالكية  الصعوبات الذي واجهتين يف البحثبني من  إنّ 

كذلك صعوبة   ،ذكر يف الكتب الفقهية من أحكام فرعية على املسائل الفقهية إال ما ،باب العبادات

ومعاجلة مثل هذه  ،لح حبد ذاتهيف فهم هذا املصط عهاحترير حمل النزاع يف املسألة لتعدد اآلراء وتنوّ 

 حدود، فهو يف اإلحاطة جبميع جوانب املوضوعيف صعوبة كما وجدت   ،ريكثوقت  يستلزم املواضيع 

مقارنة بني علماء املالكية يف حكمهم واليت تتمثل يف عقد  ،من هذه الزاوية من قبل  يدرسمل علمي

  .مد اهللا وعونهومع ذلك  متكنت من اجتياز الصعوبات حب لى البدعة يف باب العبادات،ع

  :منهج البحث -5

ظر يف ومقارنة بني  وجهات النّ  ،طبيعة املوضوع الذي فيه سرد للحقائق ودعمها باألدلة والرباهنيل 

  .لهملالئمته وذلك واملقارن ستداليل هجت املنهج التحليلي االانت األدلة فقد

  :خطة البحث -6

  .مباحث وخامتة ةوفق مقدمة وثالثوقد نظمت البحث 

وحقيقة البدعة وأقسامها  ،وتعريف السنة وأقسامها متهيد عن املوضوع :جاء يف املبحث األول

  .ستحسان ثانيااملصاحل املرسلة واالبني بينها و والفرق بينها وبني السنة أوال و 
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وقد  واملبحث الثاين تناولت فيه آراء علماء املالكية املضيقني ملعىن البدعة وأدلتهم ومناقشتها

  . ملعىن البدعة نيموقف العلماء املضيق  من خالهلاّني عض األمثلة التطبيقية اليت يتبدرجت بأ

كما , اتناولت فيه آراء علماء املالكية املوسعني ملعىن البدعة وأدلتهم ومناقشته: ث الثالثواملبح

وبينت منشأ اخلالف بينهم مث  املستحسنة عند املالكية املوسعني ملعناها،عرضت بعض البدع العملية 

  . للبدعالشرعية  بالضوابطاآلراء  حت بنيرجّ 

جعلت لكل من الفريقني بعد عرض رأيهم  أنين ،وخالصة ما قمت به يف املبحثني األخريين 

رافض  ق مذمّ بني مضيّ  ،اليت اختلفوا يف حكمها املستحدثة وأدلتهم بعض التطبيقات للمسائل

طبيقية بالدراسة النظرية ومل جت الدراسة التّ وقد مز  ،ن قائل بالتفصيلحمسّ  عوبني موسّ  ،فيها للتفصيل

  .حيث وجدت ذلك أنسب لطبيعة املوضوع اخاص اأخصص هلا مبحث

أن  وجلّ  سائلة املوىل عزّ  ،آمل أن يضيف البحث جديدا ولو بسيطا ملكتبة الدراسات اإلسالمية

ويلهمين الصواب والسداد يف  ،إىل مغفرته وعفوهطريقا يل  ،يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه الكرمي

  .القول والعمل

هم وبارك على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب وصلى اللّ 

  .العاملني

  

  

 



 

 

  

  

  

  

  

  :األولالمبحث  

  يقة  السنة والبدعة حق

  

  . لسّنة و أقسامهاتعريف ا: ولالمطلب األ

  .حقيقة البدعة وبيان أقسامها: المطلب الثاني

 بين البدعة والسنة والمصالح المرسلة واالستحسان عالقةلا: المطلب الثالث

  :وضوابط التمييز بينها
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  :تمهيد

ال شك أن املسلم حريص على أن يكون عمله خالصا هللا تعاىل وموافقا هلدي رسول اهللا صلى اهللا 

 ﴿: عليه وسلم، وهذا ما أشار إليه الوحي، إذ قال اهللا عّز وجلّ        

                          

                     

                   

                      

                      

              1 و قال تعاىل:  

 
    :و قال أيضا سبحانه 2         

                       .3  

منها أّن اهللا سبحانه و تعاىل يأمرنا باتباع ما  ئتأمل هلذه النصوص الشرعية يستقر و بعد فإّن امل

 4جاء يف كتابه املبني وهدي نبيه األمني، ملن أراد الّنجاة و اهلداية و االبتعاد عن كّل أنواع الضالل،

 ،اليوم هناك الكثري من األقوال و اآلراء اليت مل تكن معهودة يف الصدر األول - لألسف  -و لكن 

من يتأسى �ا تأسيه بسّنة الّرسول صلى اهللا عليه وسلم، و احلق أّن  مع ذلك جتد من املسلمني

بعض هذه املسائل ميكن إدراجه يف احملدثات املبتدعة دون مثال سابق هلا، ويرجع سبب ذلك إىل 

عدم التفريق بني ما هو سنة وما هو بدعة، لذا كان من الضروري مبكان أن نبدأ  حبثنا هذا بتأصيل 

البدعة لكي نستبني معىن كل منهما ليظهر الفرق بينهما، وبذلك ميكن معرفة ما هو  ملفهوم السّنة و

                                                           

  )156،157( ، اآليةسورة األعراف 1-
  )158(، اآلية األعراف سورةـ  2

  )153(، اآلية سورة األنعام 3-
ه ـ 1433 ،2ط، 44، 43صعبد اإلله حسني العرفج، مفهوم البدعة وأثرها يف اضطراب الفتاوى املعاصرة، :ـ ينظر 4

   .بتصرف ،م، دار الفتح2012
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نها وللعلماء يف هذه املسألة أقوال سيأيت الكالم ع ،فهو البدعة ،كان غري السنة وأما ما ،سنة فيتبع

  .يف املباحث اآلتية حبول اهللا

   .التعريف الّلغوي و الشّرعي للسّنة و أقسامها :المطلب األول

  :تمهيد

  : دالالت اللفظ

  )س، ن، ة:( سنة ماد�ا تتكون من ثالثة أحرف وهي: كلمة

 ،طريقة، �ج، تصرف يتبعه أناس من مجاعة أو منطقة معينة )بالشدة مع ضم السني:(فالسُّنَّةُ  - أ

   .السرية محيدة كانت أوّ ذميمة: والسنة , ويتعامل به بينهم

احلديدة اليت ُحتَْرُث �ا : شدة هيمع ال" النون"الكسر، وفتحمع " السني"بتشديد: والسِّنَّةُ  - ب

  .األرض كالّسكة

  1.فرتة من الزمن مد�ا اثنا عشر شهرا: هي"السني، والنون" مع فتح " السني"بتشديد: والسََّنةُ - ج

  :للسنة صطالحيواالف اللغوي التعري :الفرع األول

هو سّن و أصل استخدامها يف لغة «:ة األصل الّلغوي لكلمة السنّ  :تعريف السّنة لغة :أوال

  2»إذا أرسلته إرساال هه أسّنه سّنا،العرب قوهلم سننت املاء على وج

   .ةالسرية حسنة كانت أو قبيح...:ّنة مبعىن السرية فإنّه يراد بهأما استعمال الس

  3.فصار مسلكا ملن بعدهم الّناس، هي سّنة الطريق، و هو طريق سّنه أوائل: و السّنة يف األصل

 :ابن كثري يف تفسري قوله تعاىل قال            

          4 شرائعه و  هايعين طرائقهم احلميدة و اتباع

  5.يرضاهااليت حيبها و 

                                                           
   .م، القاهرة2010، 1مكتبة اآلداب، ط، 90، 89صحممد حسن حسن جيل، املعجم اإلشتقاقي املؤصل، :ـ  ينظر 1
  .لسالم هارون، دار الكتب العلميةعبد ا ت،، 3، ج60صبن فارس بن زكرياء، معجم مقاييس اللغة، او احلسن أمحد ـ أب 2

    .تصادر بريو  دار ،3، ج226، 225صبن منظور، لسان العرب،اأبو الفضل مجال الدين  3- 
  )26(اآلية , سورة األنبياء ـ 4

-ه 1420ار طيبة، طت، سامي بن حممد السالمة، د، 2، ج252صإمساعيل بن عمر ابن كثري، تفسري القرءان،   5-

  .م1999
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  .فالسّنة يف الّلغة تطلق على السرية و الطريق و النهج سواء أكان حسنا أو قبيحا

وقد اختلف معناها باختالف املباحث اليت تناولتها بني الفقهاء واحملدثني : السّنة في الشّرع: ثانيا

  .واألصوليني

  :وتعريف السنة عندهم  التايل

  :السنة عند علماء األصول: أوال

، مما يصلح أن يكون دليال ليه وسلم من قول أو فعل أو تقريرما أثر عن الّنيب صلى اهللا عهي كل  

                                          1)مصدر من مصادر التشريع اإلسالمي(شرعيا، ألن السنة 

           ما نقله الصحابة من أفعال الّنيب صلى اهللا عليه وسلم يف شؤون العبادة    :ومثال الفعل

.                                                                    و آداب الصيام ،كأداء الصلوات، و مناسك احلج و غريها،

  : عند علماء الحديث: ثانيا

 ،ما أضيف إىل الّنيب صلى اهللا عليه وسلم من قوٍل أو فعٍل أو تقريٍر أو صفة خـلقية أو خْلقية هي

                         2...صل بالرسالة من أحواله الشريفة قبل الِبعثة و حنو ذلكو كّل ما يتّ 

ما ثبت عن النّيب صلى اهللا عليه وسلم من غري افرتاض و ال «:في اصطالح الفقهاء هي: ثالثا 

البدعة و و قد تطلق عندهم على ما يقابل  و تقابل الواجب و غريه من األحكام اخلمسة،, وجوب

                                                                                    3»صالة ركعتني قبل الصبح سّنة، و لكن صالة الصبح فرض:"منه قوهلم

العلم املراد أّن كل فريق نظر إىل السّنة املطهرة من زاوية معينة و عرّفها باعتبار  يرى القرضاوي و

دثون فقد نظرواْ إليها باعتبار فنجد علماء األصول قد نظرواْ إليها من جهة كو�ا حجة، أما احملَ  ،حبثه

ثبو�ا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، و الفقهاء نظروْا إليها من جهة داللتها كو�ا ما يقابل 

  .4الواجب

                                                           
 .م2008-ه1429دار السالم، ط، 57صمصطفى السباعي، السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي، : ـ ينظر1
  .املرجع نفسه ، 57صمصطفى السباعي، السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي، ـ 2

   .م، بتصرف2001-ه1426، 1مؤسسة الرسالة، ط ،10، 9، 8ة، صـ يوسف القرضاوي، السنة والبدع 3 
  .بتصرف ، 10ص، املرجع نفسه: ـ ينظر 4
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وع املعىن املراد منه تنوعا تنّ قد إىل حٍد ما مفهوم السّنة و  نالكون قد أصّ نو�ذا التوضيح و التفصيل  

أصوهلا وفروعها، يبني مدى مرونة الشريعة اإلسالمية وثراء علومها يف مجيع أحكامها،  1تكامليا

  .وهللا احلمد واملنة أبوا�ا وفصوهلا

 فيها الكالم، كل ماصلنا اليت تقابل البدعة وهي كما قد ف ة اليت تعنينا يف هذا البحث هيوالسنّ  

كان الّنيب صلى اهللا عليه وسلم حيذر لذا    ر،تقري الم، من قول أو فعل أوه النيب عليه الصالة والسسنّ 

البيضاء  احملجة لقد تركتكم على:"لحيث قا 2، باتباع سننه واحلرص عليهامن هذا االبتداع و يأمر 

   3".ليلها كنهارها ال يزيغ عنها بعدي إال هالك

  :أقسام السّنة: الثانيالفرع 

من خالل ما تقدم من تعريف السّنة يف اصطالح األصوليني و الفقهاء و احملدثني، فإّ�ا تنقسم من 

                                 :                         حيث ذا�ا إىل أربعة أقسام

تلف املناسبات مما يتعلق يف خم ث به النيب صلى اهللا عليه وسلمهي ما حتدّ : السّنة القولية :أوال

                                                          4" إمنا األعمال بالنيات:"األحكام كقوله عليه الصالة والسالم بتشريع

هي ما ثُبت من فعله صلى اهللا عليه وسلم مما نقله الصحابة من أفعال النيب : السّنة الفعلية :ثانياً 

 .وآداب الصيام ،ومناسك احلج ،عليه وسلم يف شؤون العبادة وغريها كأداء الصلوات صلى اهللا

من أفعال صدرت عن بعض أقره الرسول صلى اهللا عليه وسلم هي ما : السنة التقريرية :ثالثا

  5.أو بإظهار استحسان وتأييد ،أصحابه بسكوت منه مع داللة الرضا

أو  أُثِر عن  ،سواء كان ذلك يف الكتاب العزيز ،شرعيوقد تطلق السنة على ما دل عليه دليل 

كجمع املصحف ومحل الناس على القراءة حبرف   ،أو اجتهد فيه الصحابة ،النيب صلى اهللا عليه وسلم

  6.وغري لك وتدوين الدواوين ،واحد
                                                           

صوليني واحملدثني، الل ما تعنيه لكل من الفقهاء واألأي أن السنة هلا عدة معاين تكمل بعضها البعض ، وهذا من خ: ـ تكاملي 1

 .فهي حجة وثابتة عن رسول اهللا وهي تقابل الواجب

  .جع نفسهاملر  ، 10صالقرضاوي، السنة والبدعة،:ينظر 2- 
  .937سلة الصحيحة، رقم ،  وصححه األلباين يف السل4607، رقم 832أخرجه أبو داوود، السنن، باب السنة، صـ  3
   .1، رقم21ص باب كيف كان بدء الوحي، كتاب بدء الوحي، ـ أخرجه البخاري يف صحيحه،  4
  .، املرجع السابق66، 65صـ مصطفى السباعي، السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي،  5
ه ـ 1417، 1، ط، ت، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان4ج، 92صـ الشاطيب، املوافقات،  6

  .م، السعودية1997
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  :الترك وأحكامها سنة: الفرع الثالث

                                                                                             :كما أن هناك قسم آخر للسنة وهي سنة الرتك

عدم فعل النيب صلى اهللا عليه وسلم األمر مع وجود املقتضى وانتفاء املانع  « :تعريف سنة الترك

: وميكن تعريفه عند من يعمم االحتجاج بعدم فعل الصحابة والسلف بأنه ،من غري �ي شرعي عنه

عدم فعل الشيء من النيب صلى اهللا عليه وسلم وصحابته وسلف األمة مع وجود املقتضى انتفاء 

                                            1 ».املانع من غري �ي شرعي عنه

  :                            يب صلى اهللا عليه و سلم، و تنقسم إىل قسمنيما تركه النّ  هي نستنتج أن سنة الرتك

ا ورد من النصوص الدالة على م و سلم مطلقاً، و أساس القول فيه ما تركه صلى اهللا عليه-1

  :منها ،وجود هذا القسم من أقسام السّنة

م، فإّمنا أهلك كدعوين ما تركت:"عن الّنيب صلى اهللا عليه وسلم قال عن أيب هريرة رضي اهللا عنه - 

وإذا أمرتكم بشيٍء  من قبلكم سؤاهلم، و اختالفهم على أنبيائهم، فإذا �يتكم عن شيء فاجتنبوه،

                    2".فاتواْ منه ما استطعتم

 أن اهللا قد بني مجيع ما حيتاج إليه املسلمني يف دينهم من خالل   :ستدالل من الحديثوجه اال 

كتابه العزيز، وقد بلغ عنه ذلك رسوله، فال حاجة بعد هذا ألحد يف السؤال، ألن اهللا أعلم مبصاحل 

عباده منهم، فما فيه هدايتهم وصالحهم بينه، وما فيه هالكهم أو غري مصلحتهم أمر بعدم السؤال 

                                                                                                                   3.عنه 

والرتك ألمر ما قد يكون غري  ،ما تركه الّنيب صلى اهللا عليه و سلم لسبب خاص أو ملانع معني-2 

ا إىل حيث كان خيطب اجلمعة معتمدً " ،مقصود كما ترك النيب صلى اهللا عليه وسلم اخلطبة على املنرب

  4.5"جذع خنلة فلما اقرتح عليه عمل منرب خيطب عليه وافق وأقره ألنه أبلغ يف األمساع
                                                           

  .م2013هـ 1434، 1األردن، ط دار الفتح، 198صصيلية تطبيقية، أضافية دراسة تـ سيف بن علي العصري، البدعة اإل  1

باب االقتداء بسنة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، كتاب اإلعتصام بالكتاب والسنة، البخاري يف صحيحه،   أخرجه  2-

رقم، 529، كتاب احلج، باب فرض احلج مرة يف العمر ، ص"ذروين"، ومسلم يف صحيحه بلفظ 7288، رقم 1389ص

1337.   
3
زين الدين عبد الرمحان بن امحد بن رجب احلنبلي، جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثا من جوامع الكلم، : رينظـ  

 .م2001ه ـ 1422، 7، ت، شعيب االرناؤوط، مؤسسة الرسالة بريوت، ط1، ج243ص

 .3432رقم ، 400، ص5جأخرجه أمحد يف مسنده، وفيه إشارة إىل حديث اجلذع، وقد ـ 4
  .نفسهاملرجع  ، 202، 199ص سيف بن علي العصري، البدعة اإلضافية دراسة تأصيلية تطبيقية، :ينظرـ  5
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وقد يرتك األمر قصدا ولذلك عدة أسباب وينقسم هذا القسم الختالف األسباب وتنوع املوانع 

  :إىل ما يلي

أو جيوز يف حال دون حال  ب متابعته فيه ،ما تركه لسبب خاص به ال يشاركه فيه غريه فال جيـ 

                                                                  1.2تركه أكل الثوم: مثل

و حكم هذا النوع   بلي،كما ترك أكل الضّب،جِ ملانع طبيعي كالنسيان، أو نفور  قد يكون الرتكـ  

  .  كحكم النوع األول

 ،أو يفهمه ا�تهد بطريق ،ح به الرسول صلى اهللا عليه وسلمصرّ من الفعل يُ  وقد يكون الرتك ملانعـ 

ومثل هذا القسم يصح العمل به إذا زال املانع  ،3فرتاضقيام رمضان يف مجاعة خوفا من اإل كما ترك

  4.واألمثلة يف هذا كثرية  ،منه

وهو ما اتصل باألمور التعبدية من ناحية الكمية  ،والرتك عموما جيب الوقوف عنده وعدم جتاوزه -

                                                        5.وفيما يتصل �ا من الشروط واألحكام ،أو الكيفية يف ذا�ا

أّن السّنة هي الطريق الصحيح و ال ريب : من خالل عرضنا لتعريف السّنة و أقسامها يتبّني لنا-

 عني آثار رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وآثار أصحابه هم أهل السّنة،النقل و األثر املتتبّ يف أّن أهل 

كما كانت يف عهده عليه الصالة و   -مل يغريوها ومل حيدثوا فيها شيئا -ألّ�م اعتصمواْ بتلك الطريق 

أما البدعة اليت تندرج فيما يتعلق  السالم، و احلوادث و البدع وقعت بعد رسول اهللا و أصحابه،

  .    بالتجديد، فالبد أن يكون لذلك أصل يستند إليه من غري زيادة يف الدين أو نقصان

                                                           
يف صحيحه، ومنت احلديث ، ومسلم 853، رقم173، صن صلى بالناسمباب كتاب اآلذان، أخرجه البخاري يف صحيحه،   ـ1

  ".مسجدنامن أكل البصل والثوم والكراث فال يقربن : "قوله صلى اهللا عليه وسلم
  .نفسهاملرجع  ، 191،202ص سيف بن علي العصري،: ـ ينظر 2
مسلم يف أخرجه و  ،1129، رقم223يف صحيحه، كتاب أبواب التهجد، باب ترك القيام للمريض، ص ـ أخرجه البخاري3

  .761، رقم300كتاب الصالة، باب الدعاء يف صالة الليل وقيامه، صصحيحه،  
  . السابق املرجع، 202، 199ص ،البدعة اإلضافية دراسة تأصيلية تطبيقيةسيف بن علي العصري، : ـ ينظر4

، دعة حتديدها وموقف اإلسالم منهاعزت عطية، الب:وينظر ؛ املرجع السابق، 92ص املوافقات،, أبو إسحاق الشاطيب: ينظرـ  5

، 202، 199صالبدعة اإلضافية دراسة تأصيلية تطبيقية، ي، سيف بن علي العصر  :وينظراملرجع السابق؛  ،143إىل129ص

، 45، 43، 38، 37ص سنة الرتك وداللتها على األحكام الشرعية،حممد بن احلسن اجليزاين، : وينظر ؛، بتصرفاملرجع نفسه

  .بتصرفه ، السعودية، 1431، 1ط
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ومسألة الرتك هذه فيها خالف كبري بني العلماء وعدم حترير املراد بالرتك من الناحية االصطالحية 

النزاع يف الداللة املصطلحية وما يرتتب من قبل األئمة املتقدمني جعل األمر عند املتأخرين حمل 

وال نزاع  ،وظفت توظيفات متباينةيف كتب األصول وغريها كلمات قد  وصدرت من العلماء ،عليها

وإمنا وقع اخلالف بينهم يف داللة هذه  ،بني العلماء أن أفعال النيب صلى اهللا عليه وسلم حجة شرعية

وال نزاع بني العلماء أيضا أن سنة اخللفاء  ،حةاحلجة هل هي على الوجوب أو الندب أو اإلبا

فعليكم بسنيت وسنة :" الراشدين وعمل السلف الصاحلني أمران معتربان لقوله صلى اهللا عليه وسلم

مث  ،مث الذين يلو�م ،خريكم قرين: "وقوله صلى اهللا عليه وسلم ، 1" ...اخللفاء املهديني الراشدين

   3. 2"الذين يلو�م

  :السنة من حيث وصولها إليناأقسام  

  .إىل متواترة وآحاد: تنقسم من حيث وصوهلا إلينا

وذلك بأن ينقلها  ،هي ما ثبت عنه صلى اهللا عليه وسلم على وجه اجلزم واليقني: السنة املتواترة-1

عنه مجع كثري يستحيل عقال اتفاقهم على الكذب مث ينقلها عن هذا اجلمع مجع مثله ويكون منتهى 

  .احلسن خربهم

الكثرة هنا   أنّ أو أكثر إّال  هي ما نقله عن النيب صلى اهللا عليه وسلم راوٍ : السنة اآلحادية-2

إال أنه قد   ،حادية مبلغ السنة املتواترةفلم تبلغ هذه اآل ،ليست حبيث يستحيل اتفاقهم على الكذب

إذا يقع الظن الراجح بثبو�ا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بشروط وضعها علماء األصول 

                                            4. فقدت مل حيصل هذا الظن فال تكون حجة

                                                           
سنن الرتمذي، كتاب أخرجه الرتمذي، ، و 4607 ، رقم832ص لزوم السنة،يف أخرجه أيب داوود يف سننه، كتاب السنة، باب  ـ1

  .قال أبو عيسى حديث صحيح, 2676 ، رقم44، ص5ج ،واجتناب البدع أبواب العلم، باب ماجاء يف األخذ بالسنة
، ومسلم يف 2651رقم ، 502، صورجـ أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب الشهادات، باب اليشهد على شهادة 2

   .2535رقم، 1024صصحيحه، كتاب فضائل الصحابة، ياب فضل الصحابة مث الذين يلو�م، 
  .املرجع السابق، 197صالعصري، البدعة اإلضافية دراسة تأصيلية تطبيقية، سيف  ـ 3
هـ 1404، 1طوت، لبنان،  بري  دار الكتاب العريب،، 14، 13صزهو، مكانة السنة يف اإلسالم،  وأبحممد حممد  ـ 4

   .م1984
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  .حقيقة البدعة وبيان أقسامها: المطلب الثاني

  :واصطالحا وخصائصهايف البدعة لغة تعر : الفرع األول

  :تعريف البدعة لغةً : أوال

طرق للمعىن اللغوي للفظ يساعد على فهم أعمق وأدق ملفهوم املعىن املراد يف شك أن التّ  وال

عرف على أصل الوضع الّلغوي للفظ، ملا لذلك من األثر الكبري يف حسن فهم االصطالح، و هو التّ 

  .       املصطلح شرعاً 

أحدمها ابتداء الشيء أي وضعه ال : أصالن الباء و الدال و العني،:"الّلغة جاء يف معجم مقاييس

  ﴿ :قال تعاىل ،عن مثال                


1، و منه ،و فالن بدع األمر، إذا استنبطه2ابتدع الرّكّي، :نقول  

 :تعاىلقوله                           

                3  4.أّي ما كنت أول الرسل                                                                

  .                الشيء الذي يكون أوال� : و البدع البديع،...دع الشيء يبدعه بدعاً و ابتدعه أنشأه و بدأهوبَ 

قال  أتى ببدعة،: احلدث و ما ابتدع من الدين بعد اإلكمال، و أبدع و ابتدع و تبدع" :والبدعة 

 ﴿ :اهللا تعاىل                       

    "5 و نسبه إىل البدعة                                                                          .  

  

                                                           
1
  ) .117(سورة البقرة، اآلیة  - 

  .البئر) الرّكيّ (  2-

  )9(، اآليةسورة األحقاف  3-

  .209املرجع السايق، ص، 1ج أبو احلسني أمحد ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،  4-

5
  )27(اآلیة  ،سورة الحدید - 
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املبدع و أبدعت الشيء اخرتعته ال : و البديع و البديع احملدث العجيب، عّده بديعاً،: واستبدعه

  1".من أمساء اهللا تعاىل إلبداعه األشياء و إحداثه إياها: و البديع على مثال،

 لنا أّ�ا تطلق على ما أحدث أو أنشئ أو صنع على غري عاريف الّلغوية للبدعة يتبّني من خالل التّ 

  .  مثال سابق و الشيء الذي يكون أوالً 

                                                                              

  

  .                                                   تعريف البدعة اصطالحاً و اتجاهات العلماء في ذلك :ثانياً 

بع لتعاريف العلماء جيد اختالفًا كثريًا بينهم وذلك يف تعاملهم مع النوازل                      إّن املتتّ 

:                                                         اهنيم يف اجتّ واملستجدات و احملدثات من أمور الدين و ميكن حصر اختالفه

  :الفريق األول

 مذمومة و ضاللة و ذلك ملا ُتصرّح به كانت فال تكون إّال   ماأّن البدعة كيفو الفريق الذي يرى فه 

  .                                               ظواهر النصوص و ملا روي عن السلف من استنكارهم هلا

   :أما الفريق الثاني

حدث مما مل يكن يف عهد الرسول صلى اهللا عليه وسلم كل ما أُ   :أّن البدعة هي الفريقيرى هذا 

فإن مل ختالف نصوص الشريعة اإلسالمية فلها يف الشرع حكمها الذي  ،وعهد السلف الصاحل

فهؤالء يرون أنّه ال جيوز احلكم على البدعة مبدئياً  يناسبها من خالل قواعد الّشريعة و مقاصدها،

عهم لطريقة الّنيب صلى اهللا عليه وسلم و أصحابه رضي اهللا عنهم بأّ�ا ضاللة، و ذلك من خالل تتبّ 

عندهم  هان يوسعون معىن البدعة ألّن حكمامل مع احملدثات و املستجدات و هؤالء ممّ عيف التّ 

  .يشمل األحكام اخلمسة 

دت تعريفات العلماء للبدعة و اختلفوْا يف صياغة تعريف جامع هلا لقد تعدّ  :تحرير محل النزاع

مل  ات صبغة دينية،مانع لغريها، و يرجع ذلك الختالفهم يف تنزيل بدعة الضاللة على كل حمدثة ذ

ومقاصدها  اإلسالمية و قواعدها        تعهد يف الصدر األول غري أّ�ا ال ختالف نصوص الشريعة 

                                                           

  . املرجع السابق ،1ج، 342، 341صابن منظور، لسان العرب،  1-
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أم أنه يدخل  ،كذلك هل يدخل االبتداع يف العبادات دون العادات1،"فهل هي بدعة ضاللة أم ال؟

  2.يف كليهما؟

  :الفريقني للبدعة و ما تعنيه عند كل منهموفيما يلي عرض �موعة من تعريفات العلماء من كال 

  

  

  :تعريفات المالكية المتقدمين والمتأخرين للبدعة 

وال  ،وهو الشيء حيدث من غري أصل سبق ،من االخرتاع البدعة كلمةأصل  : تعريف الطرطوشي

  3.وال ألف مثله  ،مثال أحتذي

فما وافق أصال من السنة يقاس عليها فهو  ،والبدعة فعل ما مل يسبق إليه«: قال القاضي عياض

  4"»كل بدعة ضاللة"ومنه قوله  ،وما خالف أصول السنن فهو ضاللة ،حممود

نه سواء كان بالصورة أو إحداث أمر يف الدين يشبه أن يكون منه وليس م «:تعرف أمحد زروق

  5»باحلقيقة

  :  عّرف الّشاطيب البدعة بتعريفني

يقصد بالسلوك عليها املبالغة يف الّتعبد  البدعة طريقة يف الدين خمرتعة تضاهي الشرعية، «:األول 

  ».تعاىل سبحانه هللا

ها بالعبادات، و أما على رأي من ُخيص و هذا على رأي من ال يدخل العادات يف معىن البدعة، 

 خمرتعة تضاهي الّشرعية،البدعة طريقة يف الدين  :دخل األعمال العادية يف معىن البدعة فيقولي

  1.يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية

                                                           
  .، املرجع السابق69ص، يف اضطراب الفتاوى املعاصرة العرفج، مفهوم البدعة وأثرهاعبد اإلله : ينظر ــ 1

، ت، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة التوحيد، املنامة، 2ج، 401ص، االعتصام ،لشاطيبأبو إسحاق ا: ـ ينظر2

ت، أمحد ، 50، 49صاهللا دراز، امليزان بني السنة والبدعة، حممد عبد : وينظر؛ بتصرفم ، 2000ه ـ 1421البحرين، 

  .م2005ه ـ1427، 2القلم، الكويت، ط مصطفى فضيلة، دار
  .م1990هـ ـ 1411، 1عودية، طدار ابن اجلوزي، الس، 40، 39صالطرطوشي، البدع واحلوادث، :ـ ينظر 3

؛ م1978دار الرتاث، القاهرة،  تونس، املكتبة العتيقة،، 1ج، 81صاض، مشارق األنوار على صحاح اآلثار، عيـ القاضي  4

  .867، رقم، 592، ص2واحلديث أخرجه مسلم  يف صحيحه، باب صفة خطبة النيب صلى اهللا عليه وسلم، ج
مطبعة فضالة  ، 247ص ،"عدة املريد الصادق" ـ إدريس عزوزي، جملة عن أمحد زروق آراؤه اإلصالحية حتقيق ودراسة لكتابة 5

  .م1998هـ 1419، 1دية، املغرب، طماحمل
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  :ح التعريفشر 

قيد إلخراج الطريقة يف الدنيا، أي طريقة ابتدعت على  ،ما رسم للسلوك عليه يف الدين: الطريقة  

 .                                                                    غري مثاٍل تقّدمها من الّشارع

يعين أّ�ا تشابه الطريقة الّشرعية من غري أن تكون كذلك، بل هي مضادة هلا من : ضاهي الّشرعيةتُ 

وضع احلدود كالناذر للصيام قائماً ال يقعد صاحبها و ال يستظل،            و  ،اأوجٍه متعددة منه

على صنف دون صنف بال علة و  االختصاص يف االنقطاع للعبادة و االقتصار من املأكل و امللبس

أو التزام عبادات  ،كالذكر �يئة االجتماع على صوت واحد التزام الكيفيات و اهليئات املعينة، منها

كالتزام صيام يوم النصف من شعبان و  عيني يف الّشريعة،معّينة يف أوقات معّينة مل يوجد هلا ذلك التّ 

  .قيام ليله

إذ هو املقصود  هذا من متام معىن البدعة،: قصد بالسلوك عليها املبالغة يف التعبد هللا تعاىلوقوله يُ  

  2 .و هذا القيد إلخراج العبادات من البدع بتشريعها،

البدعة إذا تعلقت  يقصد �ا ما يقصد بالطريقة الّشرعية و معناه أنّ فأّما قيد التعريف الثاين  

فإّمنا أراد  ،بالعبادات فإّمنا أراد �ا صاحبها أن يأيت تعّبده على أبلغ ما يكون، وإن تعلقت بالعادات

  .�ا أن تأيت أمور دنياه على متام املصلحة فيها مثل التمتع بالبناءات املشّيدة املختلفة

بوط ملصطلح ومما يبدوا يل من خالل فهمي لتعريف الشاطيب للبدعة، أنه تعريف شامل ومض

  قيد من أهمكما أن هذا المن يدخل العادات يف البدعة وبني من ال يدخلها،  البدعة على الطريقتني 

      .أسباب خالف العلماء يف البدعة وحكمهم عليها

فكل ما كان يف كتاب أو سنة أو أمجع عليه أو استند إىل قياس أو « :قال اإلمام النفراوي املالكي

            3».وضاللة فال جيوز العمل به وما خالف ذلك فبدعة ،اهللا فهو دين ،الصحابةأحد إىل عمل 

ما أحدث وله أصل يف الشرع يشهد له يسمى سنة : قلت« :لغماريل الصنعةجاء يف اتقان 

 1».كما يسمى سنة سيئة  ،كذلك مساه النيب صلى اهللا عليه وسلم ومقابله يسمى بدعة  ،حسنة

                                                                                                                                                                                     
 

  
  .بتصرفمنقول املرجع السابق، ، 51، 43ص، 1، جاالعتصام: ينظر ـ 2
، منشورات حممد علي بيضون، دار 1ج، 109صـ أمحد بن غامن النفراوي، الفواكه الدواين شرح رسالة أيب زيد القريواين، 3

   .م199هـ 1418 1مية بريوت لبنان، طالكتب لعل
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البدعة يف اإلسالم تكون إحداث شيء يف أحوال املسلمني ليس له مساس « :تعريف ابن عاشور

وقد راعى بعض علمائنا كال احلالتني وهم  ،وتكون إحداث شيء ميس أمور الدين ،بأمور الدين

  2»وهم النووي وأبو اسحاق الشاطيب وراعى بعضهم احلالة الثانية ،اجلمهور

  :وقد عرفها علماء من غري املالكية بتعريفات تلتقي مع تعريفات كال االجتاهني منهم

  

  

  :من الشافعية

البدعة بكسر الباء، يف الّشرع هي إحداث ما مل يكن يف عهد رسول اهللا و «:قال اإلمام النووي

   3»هي منقسمة إىل حسنة و قبيحة

البدعة فعل ما مل يعهد يف عصر رسول اهللا و هي منقسمة إىل واجبة،و : بن عبد السالم العز 

لى قواعد و الطريق يف ذلك أن تعرض البدعة ع: قال بدعة حمرمة و مندوبة و مكروهة و مباحة،

أو الندب  أو يف قواعد التحرمي فمحرمة، فإن دخلت يف قواعد اإلجياب فهي واجبة،: الّشريعة

                                                                                 4.أو املباح فمباحة أو املكروه فمكروهة، فمندوبة،

أحدث على غري مثال سابق،و تطلق يف الّشرع مقابل الّسنة، و البدعة أصلها ما «:قال ابن حجر

فتكون مذمومة، و التحقيق أّ�ا إن كانت مما تندرج حتت مستحسن يف الّشرع فهي حسنة، و إن  

كانت تندرج حتت مستقبح يف الّشرع فهي مستقبحة، و إّال فهي من قسم املباح، و قد تنقسم إىل 

   5»األحكام اخلمسة

                                                                                                                                                                                     
ه ـ 1427وت، لبنان، طعامل الكتب بري ، 13صـ عبد اهللا حممد بن الغماري، اتقان الصنعة يف حتقيق معىن البدعة،  1

  .م2006
ت، حممد بن ابراهيم بوزغيبة، مراجعة قسم ، 96صـ حممد الطاهر بن عاشور، فتاوى الشيخ اإلمام حممد الطاهر ابن عاشور،  2

 .م2004 هـ1425، 1لنشر باملركز، طالدراسات وا
  .لبنان ،، دار الكتب العلمية، بريوت3ج، 22صالنووي، �ذيب األمساء واللغات،  ـ3
ت، نزيه محاد، ، 339، 337،338صالعز بن عبد السالم، القواعد الكربى، قواعد األحكام يف إصالح األنام، : ينظر ـ4

  .م2000 -ه1،1421، ط2عثمان مجعة ضمريية، دار القلم، ج
ودار الفيحاء، دمشق،  حممد الدين اخلطيب، دار السالم، مصر:ت، 321صالباري شرح صحيح البخاري، ـ ابن حجر، فتح 5

  .2010.شرحه حلديث رقميف ، 4ج م،1997، 1ط
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وقابلية  ،البدعة هي مامل يعهد يف عصر الرسول صلى اهللا عليه وسلم تلتقي يف أنّ  عاريفوهذه التّ 

، حيث أن فكرة انقسام البدعة حسب األحكام اخلمسة، نقلها اإلمام ىل حسنة وسيئةإنقسامها ا

القرايف عن شيخه العز بن عبد السالم إىل املذهب املالكي وهو شافعي املذهب، لذا رأيت أنه من 

  .ذكر بعض تعاريف علماء الشافعية للبدعةاإلنصاف 

  :      ومن الحنابلة

البدعة يف الدين ما مل يّشرعه اهللا و ال رسوله،و هو ما مل يأمر به أمر إجياب و ال « :قال ابن تيمية

فهو من الدين  استحباب، فأّما ما أمر به أمر إجياب أو استحباب، و علم األمر به باألدلة الّشرعية،

  1»وْا أُولوْا األمر بعض ذلك، و سواء كان هذا على عهد رسول اهللا أو مل يكن مفعوالو إن تنازع

                        .ومن املالحظ يف تعريف ابن تيمية أنه ممن ال يفصل يف البدعة واهللا أعلم

  : الخالصة

 هلا يف الّشرع، هي اإلحداث و ال أصل: عاريف تلتقي يف أّن البدعةالتّ  لّ نستخلص ممّا سبق أّن جُ 

و منهم من يرى أّن السيئة ما  مث تنوعت عبارا�م فمنهم من رأى انقسامها إىل حسنة و سيئة،

و منهم من يرى أّن البدعة ال  و منهم من يرى أّن السيئة ما ال أصل له، خالف الكتاب و السّنة،

تطلق إّال على املذموم و ذلك إذا مل يكن هلا أصل تندرج حتته، و أيضاً هناك من يرى أّن البدعة ما 

.                                                                            حدث بعد عصر النبوة سواء أكان حمموداً أو مذموماً 

اجتاه يرى أّن البدعة منها احلسنة و منها السيئة أو أّ�ا : اهنين نقلص اآلراء إىل اجتّ و ميكننا أ

تعرتيها األحكام اخلمسة من واجب و مندوب و مباح و مكروه و حرام،  واجتاه يرى أّن البدعة  

  .كلها مذمومة و ال تقسيم فيها

 ،جتمعها وتفرقهابينها عالقة يرى ادريس عزوزي أن هناك من خالل عرض تعاريف العلماء للبدعة 

ومل  ،فهما جيتمعان يف احلادث املذموم الذي يدخل يدخل العبادات ،فبينها عموم وخصوص مطلق

وينفرد أصحاب البدعة احلسنة يف العادات غري العبادية مثل األكل على املوائد وخنل  ،يرد به النص

البدعة يقيدها بالعبادات والعادات اليت  يقول بالتفصيل يف والكل يقول بالبدعة لكن من ال ،الدقيق

يقيدها ويطلقها يف كل عمل ويقسمها  ومن يقول بالتفصيل ال ،يقصد �ا التعبد يقول إ�ا مذمومة

                                                           
  .زار، أنور الباز، دار الوفاءعامر اجل ت،، 4، ج108، 107صـ ابن تيمية، جمموع الفتاوى، 1
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 يقولون بالبدعة اللغوية وال ا�ازية خبالف الفريق الثاين على األحكام اخلمسة إضافة إىل أن هؤالء ال

 1.واهللا أعلم

  

  

  

  

  

  :وموازينها خواص البدعة: الفرع الثاني

  :عةدالب ائصصخ:أوال

 :تتميز البدعة خبصائص أمهها

  .أو يكون تابعا هلا ،أو آيلة إليه ،أ�ا ال توجد غالبا إال مقرونة مبحرم صريح-1

ويف الكيفيات من املندوبات  ،أ�ا ال توجد غالبا إال يف األمور املستغربة غري املألوفة يف الدين-2

  2.كالذكر والتالوة والصالة والصوم  ،وتوابع األعمال وما متيل إليه النفوس وتستحسنه

البدعة تتمتع خبواص خطرية من شأ�ا أن تلبس على العامل بصفة عامة وعلى العامي بصفة  ومبا أنّ 

  .اطلخاصة كان البد أن نبني امليزان الذي يفصل بني ما هو حق وما هو ب

  :موازين البدعة ثالثة وهي: ثانيا

وإن كان هذا  ،فماله مستند شرعي بوجه شامل حميط فليس ببدعة ،أن ينظر يف األمر احملدث-1

  .األمر بغري مستند من كل الوجوه فهو باطل ضالل

 ،اعتبار قواعد األئمة وسلف األمة ما خالفها بكل وجه فال عربة به وما وافق أصوهلم فهو حق-2

وقد عرف من قواعدهم أن ما عمل به السلف  ،وإن اختلفوا فيها فرعا وأصال فكل يتبع أصله ودليله

3.وتبعهم اخللف ال يصح أن يكونوا قد أحدثوه من عند أنفسهم لعصمة اإلمجاع   

                                                           
   .املرجع السابق، بتصرف، 254صـ  ينظر إدريس عزوزي، جملة الشيخ أمحد زروق وأراءه اإلصالحية، 1
  .250، صنفسهرجع املـ 2
  . ـ وهذا امليزان فيه نظر ألننا لو سلمنا بذلك ملا اختلف الفريقان واهللا أعلم 3
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الوجوب والتحرمي والندب  :وهي ،ينقسم إىل أقسام الشريعة الستةو   ،مييز بشواهد األحكامالتّ -3

فكلما احناز ألصل بوجه صحيح واضح أحلق به وما ال فهو  ،وترك األوىل واإلباحة والكراهة

  .وهذا امليزان خاص مبن يفصل يف البدعة ويراعيها من حيث موافقتها للشرع وخمالفتها له1،بدعة

ق مدلول البدعة وال ضيّ مل يكن ممن يُ أنّه محد أ الشيخاليت وضعها الحظ على هذه املوازين ومما يُ 

  .واهللا أعلمع مدلوهلا بل كان وسطيا جامعا بني الرأيني ملا هو أصح وأرجح يوسّ ممن 

  

  : أقسام البدعة: لثالفرع الثا

بعد عرض تعاريف البدعة عند العلماء واختالفهم يف تعريفها بني من حيكم  على كل بدعة بالذم 

اللفظ وذلك بعرضه على ل يف هذا وبني من يفصّ  ،ا قسم واحدوال سبيل عنده إىل تقسيمها أل�ّ 

ومن هذه املقدمات نتوصل  ،وإن خالفها فهو مردود ،نصوص وقواعد الشرع فإن وافقها فهو مقبول

وبالتايل تعرض على قواعد  ،إىل نتيجة مفادها أن من يرى التفصيل فيها يقسمها إىل حسنة وسيئة

هب إليه القرايف وشيخه وهذا ما ذ ،الشرع فتأخذ بذلك حكم أحد األحكام اخلمسة الذي يناسبها

 ).ابن أيب شامة وغريهم ،النووي ،الغزايل ،الشافعية(العز ابن عبد السالم وكثري من علماء مذهبه

 ،قتضي اإلرادةمبإال الشهوة والعمل ، حمدث ليس له أصل نيقسمعلى احملدث «  :تعريف ابن العريب

وليس  .سنة اخللفاء واألئمة الفضالءه فهذ ،على النظري دث حيمل النظريوحمُ  .اذا باطل قطعً - +فه

    : ، فقد قال اهللا تعاىلاحملدث والبدعة مذموما للفظ حمدث وبدعة، وال ملعنامها

          ،نعمت البدعة هذه:" وقال عمر )2(األنبياء" ،

 2»...إمنا يذم من البدعة ما خالف السنة، ويذم من احملدثات ما دعا إىل ضاللة

أن تكون البدعة تزاحم املشروع ا أحدمه، البدع على وجهنيفإن «:قال اإلمام أبو سعيد بن لب

 أعراض املسلمني، كاالجتماع للخوض يف اوالبعد عنه اوتوافق املمنوع، فهذا جيب الفرار منه

                                                           
 .254، 252، 251ـ إدريس عزوزي، الشيخ أمحد زروق وأرآءه اإلصالحية ، املرجع السابق، ص 1

وهذا بالنسبة ملن يرى أن البدعة تنقسم حسب األحكام اخلمسة كالقرايف، أما الفريق اآلخر فال يعتد �ذا املبزان ألنه أصال يرفض  

  .التقسيم
  .لكتب العلمية، بريوت، لبنان، دار ا10ج، 147ـ ابن العريب، عارضة اإلحوذي بشرح صحيح الرتمذي،  2
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بدعة ال تعارض  ، والوجه اآلخره مصيبة نزلت بهال ينبغي، فهذ وحديث الدنيا على الوجه الذي

  1»يف املشروعيةما املشروع، أل�ا مل يكن العمل �ا يف زمن السلف، وهلا دخول 

عية ام الشر ويقسمها حسب األحك, ىل حسنة وسيئةة ملن يرى التفصيل يف البدعة يقسمها إفالبنسب

 واحلقُّ  ..«:وغريهم حيث قال القرايف القرايف العز بن عبد السالم وتلميذه ، وقد قسمهااخلمسة

فالبدعة إذا عرضت تعرض على قواعد الشريعة وأدلتها فأي شيء ...ا مخسة أقساموأ�ّ  ،التفصيل

  :وقد أورد أمثلة عن كل قسم »ت به من إجياب أو حترمي أو غريهاتناوهلا من األدلة والقواعد أحلق

كتدوين القرءان والشرائع إذا   ،وهو ما تناولته قواعد الوجوب وأدلته من الشرع: قسم واجب-1

   .اخيف عليها الضياع ألن التبليغ ملن بعدنا من القرون واجب إمجاعً 

واحملدثات  ،كاحملدثات من املظامل  ،وهو ما تناولته قواعد التحرمي وأدلته من الشرع: قسم حمرم-2

  .ال على العلماءهّ كتقدمي اجلُ ،املنافية لقواعد الشريعة 

كصالة الرتاويح وإقامة هيئة الئقة   ،وهو ما تناولته قواعد الندب وأدلته: قسم مندوب إليه-3

للقضاة ووالة األمور على خالف ما كان عليه الصحابة رضوان اهللا عليهم بسبب أن املصاحل 

  .ة يف نفوس الناسّال  بعظمة الوُ الشرعية واملقاصد ال حتصل إّال 

ضلة أو كتخصيص األيام الفا  ،وهي ما تناولته أدلة الكراهة من الشريعة وقواعدها: قسم مكروه-4

  .2 غريها بنوع من العبادات

ألن تليني  ،كاختاذ املناخل  ،وهي ما تناولته أدلة اإلباحة وقواعدها من الشريعة: باحقسم م-5

  .3العيش وإصالحه من املباحات فوسائله مباحة

أما من يضيق معناها فال تقسيم عندهم، إال يف ما  ،هذا تقسيم من يقول بالتفصيل يف شأن البدعة

البدعة احلقيقية فهناك من العلماء من يذم كل البدع لكن يقسمها إىل  ،خيص البدعة اإلضافية

                                                           
   .فقهاء بإشراف حممد حجي، خرجه مجاعة  من ال1ج، 133صـ أيب العباس أمحد بن حيىي الونشريسي، املعيار املعرب،  1
�ذيب الفروق والقواعد السنية يف ، شروق على أنواء الفروق وحباشيتهومعه ابن الشاط، ادرار ال الربوق القرايف، الفروق يف أنوار ـ 2

، منشورات علي بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 4ج، 349ـ  345صي بن حسني، األسرا ر الفقهية حملمد بن عل

  .م1998ـ  ه1418، 1ط
�ذيب الفروق والقواعد السنية يف ، شروق على أنواء الفروق وحباشيتهومعه ابن الشاط، ادرار ال الربوق القرايف، الفروق يف أنوار ـ 3

، منشورات علي بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 4ج، 349ـ  345صسني، األسرا ر الفقهية حملمد بن علي بن ح

  .م1998ـ  ه1418، 1ط
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حيث تقسم عندهم من حيث  والبدعة اإلضافية مما جيعل هؤالء يقسمون البدعة لكن بتقسيم خمتلف

  :حقيقيةبدعة إضافية وبدعة حكمهم عليها إىل 

فاحلقيقية هي البدعة احملضة اليت ليست فيها جهة تندمج �ا يف السنة ومل يدل دليل شرعي من   

  .كتاب أو سنة أو إمجاع، أو استدالل معترب عند أهل العلم، ولذلك مسيت بدعة

 فهي اليت هلا شائبتان إحدامها هلا من األدلة متعلق فال تكون من تلك اجلهة بدعة، :أما اإلضافية

فهي بالنسبة إىل إحدى اجلهتني سنة أل�ا  واألخرى ليس هلا متعلق إال مبثل ما للبدعة احلقيقية،

مستندة إىل دليل وبالنسبة إىل اجلهة األخرى بدعة أل�ا مستندة إىل شبهة ال إىل دليل أو غري 

  1. .مستندة إىل شيء
   

الدليل عليها من جهة األصل قائم ومن جهة الكيفيات أو األحوال أو  اإلضافية والفرق بينهما أن 

 التفاصيل مل يقم عليها مع أ�ا حمتاجة إليه ألن الغالب وقوعها يف التعبديات ال يف العادات احملضة

  2.واحلقيقية مل يقم أي دليل على مشروعيتها

موضوع البحث وله أمثلة كثرية وهذا النوع هو مثار اخلالف بني العلماء يف البدع والسنن وهو 

غائب وهي اثنتا عشرة ركعة يف ليلة اجلمعة األوىل من رجب بكيفية خمصوصة، صالة صالة الرّ : منها

النصف من شعبان وهي مائة ركعة بكيفية خاصة، ووجه كو�ا بدعة إضافية أ�ا مشروعة باعتبار، 

ا مشروعة، وإذا نظرت على ما عرض فإذا نظرت إىل أصل الصالة جتدهغري مشروعة باعتبار آخر، 

  3.هلا من التزام الوقت املخصوص والكيفية املخصوصة جتدها بدعة

الشريعة  بتداع يف العاديات فمن العلماء من يرى إمكان وقوعه ألنّ إلاوقد اختلفت األنظار يف 

جاءت وافية ببيان القوانني اليت �ا صالح الناس يف أمور املعاش واملعاد فالتشريع اإلسالمي مل يدع 

                                                           
، املرجع 2الشاطيب، االعتصام، ج ، نقال عن50، 47علي حمفوظ، االبداع يف مضار اإلبتداع، املرجع السابق، ص :ـ ينظر 1

  منقول بتصرف 129، 128، 127السابق، ص
، املرجع 2الشاطيب، االعتصام، ج ، نقال عن50، 47علي حمفوظ، االبداع يف مضار اإلبتداع، املرجع السابق، ص :ـ ينظر 2

  منقول بتصرف 129، 128، 127السابق، ص
وقد ركزنا الكالم على على النوع : مالحظة ؛ 49ـ44كتابه اإلبداع يف مضار االبتداع، املرجع نفسه، صعلي حمفوظ يف  : ينظر ـ3

من أسباب اختالف العلماء، أما باقي تقسيمات البدعة واعتبارا�ا، فذاك  مما واضح ال حاجة لبيانه لوجود تفاصيله يف كتب ألنه 

                                         .العلماء
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ا ا قط من شؤون اإلنسان يف خاصة نفسه أو يف عالقته مع اخلالق أو املخلوق إال وضع له قانونً شأنً 

كان العمل يف الدين أو   اوسواءً  ،اا أو ختيريً ا أو �يً ا أمرً ا معينً كمً وأعطى لذلك حُ  ،يرجع فيه إليه

وكل تغيري يف  ،قة ال حيل ألحد تغيريها أو تبديلهاا واسعة أو ضيّ الدنيا فقد حدد له الشرع حدودً 

دث فيها نا مأمورون يف العبادات بأن ال حنُ فكما أنّ  ،أعمال الدين أو الدنيا يعترب داخال يف االبتداع

ألنه لو جاز  ،بتداع ال يقع يف العادات إال على سبيل ا�ازاإل وهناك من يرى أنّ  ،فكذلك العادات

لوجب أن يعد كل العادات اليت حدثت بعد الصدر األول من املأكل واملشرب وامللبس واملسائل 

  1.2ذكره الشاطيب وعلي حمفوظ ازلة بدعا وهذا باطلالنّ 

ل العادات يف االبتداع وهذا اخلالف أساسه أن من قصر البدعة يف احلادث املذموم ال يرى دخو 

أما من يطلقها على  ،مشقة على املكلف مما يعكس يسر الدين احلنيفالستحالة ذلك ملا فيه من 

فيجوز وقوعها يف العادات ونقول أن هذا الغالب وليس معيار ) حسنة وسيئة(معىن أعم من ذلك 

  .يطبق على مجيع أرآء العلماء واهللا أعلم

لكن يقول بأ�ا تقع ) أي مذمومة بإطالق(وسع معىن البدعة ممن ال يُ هناك من العلماء  :مالحظة  

  3.اطيبات كما تقع يف العبادات كالشّ يف العاد

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
: أنظر. الوعظسبيل احلكمة يف : ه وكان واعظا خترج باألزهر، مما ألف أيضا1361مـ 1942مصري ولد علي  حمفوظ،ـ علي  1

 .بتصرفم ، 2002، 15،  دار العلم للماليني، ط4ج، 323صاألعالم خلري الدين بن حممود بن علي بن فارس الزركلي، 
ت، ، 56، 55ص ،االبتداعاإلبداع يف مضار  ، حمفوظ علي: ينظرو  ؛نفسه ، املرجع2ج، 133ـ 127ص، االعتصام: ـ ينظر2

حممد عبد :وينظرنقال عن الشاطيب يف اإلعتصام؛ ، م2000ه ـ 1423، 1الرياض، طسعيد بن نصر بن حممد، مكتبة الرشد، 

   .، املرجع السابق50، 49صاهللا دراز، امليزان بني السنة والبدعة، 
   .، املرجع نفسه2، ج403، 402، 401االعتصام، : ينظروقلت هذا من خالل ما وجدت يف االعتصام؛ ـ   3
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  :وضوابط التمييز بينها ستحسانالسنة والمصالح المرسلة واالدعة بالب عالقة: الثالث المطلب

والسنة واملصطلحات القريبة من معناها حىت يتضح سنتطرق يف هذا املطلب إىل العالقة بني البدعة 

الفرق بينها ويعلم طالب العلم ما تعين كل من هذه املصطلحات، ونكون قد أزحنا أهم أسباب بقاء 

واهللا  أن خيلق أسباب الوفاق بني العلماء وعدم االختالف أن هذامصطلح البدعة دون حترير ومن ش

  .أعلم

لنا الكالم يف كل من السنة والبدعة بعد أن فصّ :بين السنة والبدعةضوابط التمييز : الفرع األول

هذه  ه إىل أنّ نبّ نُ جيب أن  ضع بعض الضوابط اليت تبني الفرق بينهما، كماحناول يف هذا املطلب و 

البدعة (فقط البدعة اليت هي حيز الدراسة وليس  ،أو عند اإلطالق ،املوازين هي للبدعة بصفة عامة

ألن يف هذه املوازين ما هو  حمل خالف بني العلماء وسيأيت توضيح ذلك يف  ،)العباداتيف باب 

  .املباحث اآلتية حبول اهللا

  :ما يليبعن البدعة ة السنّ تتميز -1

  .السنة يف األدلة وهي ما صدر عن النيب صلى اهللا عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير -أ

النافلة اليت واظب عليها النيب صلى اهللا عليه وسلم أو فهم منه السنة يف العبادات وتتمثل يف  - ب

  .الدوام عليها لو تكرر سببها كصالة الكسوف
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  :ز البدعة عن السنة مايليو يميِّ 

خمالف للكتاب أو السنة أو عمل الصحابة أو  ،البدعة هي كل أمر حمدث يف الدين«-أ

  »1.التابعني

لسنة وال وإمنا نقول هناك من البدع ما هو خمالف للكتاب واسبة هلذا الضابط ليس على إطالقه بالنّ 

من العلماء من يستحسن بعض البدع حبجة أ�ا ال ختالف الكتاب وال السنة وال ف نقول كل البدع،

  .عمل الصحابة والتابعني

  

سواء فعل على عهده أو  ،البدعة مامل يقم دليل شرعي على أنه واجب أو مستحب البدعة« - ب

  2».مل يفعل

هذا كذلك هذا امليزان ليس على إطالقه ألن بعض العلماء كالشافعي والقرايف يقسمون البدعة 

  .حسب األقسام اخلمسة 

وفعله بدعة  ،كان تركه سنة  ،قيام املقتضى لفعله كل ما تركه صلى اهللا عليه وسلم مع«- ج

  3».مذمومة

صلى اهللا عليه وسلم يدل على حترميه وهذا أيضا ليس على إطالقه ألنه قد مر معنا أن ما ترك النيب 

ليه وسلم غري التحرمي سيأيت وك هلا أسباب أخرى قصدها النيب صلى اهللا عألن هناك الكثري من الرتُّ 

  .فيما بعد بعضها ذكر

 ،ومل ترتتب عليها خمالفة ألصول الشريعة فهي حسنة ،بدعة شهد الشرع باعتبار جنسها كلّ «-د

أو مفسدة  ،فلينظر ما يرتتب عليه من مصلحة فيعمل �ا ،وما مل يشهد به الشرع باعتبار وال إهدار

  .فيلغها

                                                           
ألمني، دار عبد اهللا حممد الشيخ حممد ا. ت ، 681ص هج املنتخب إىل قواعد املذهب،محد علي املنجور، شرح املنأ ـ 1

هـ 1430، 1دار ابن حزم، ط، 387، 386صحممد صادق الغرياين، تطبيقات قواعد الفقه عند املالكية ، : ينظرو ي؛ الشنقيط

   .م2010

  
حممد صادق الغرياين، تطبيقات : ينظرو  ؛679ص نفسهع املرجأمحد علي املنجور، شرح املنهج املنتخب إىل قواعد املذهب،  ـ 2

   .386،387ص، املرجع نفسهقواعد الفقه عند املالكية ،
 .679ـ أمحد بن علي املنجور، شرح املنهج املنتخب إىل قواعد املذهب، املرجع نفسه،  ص 3
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إال أن تتناوهلا قاعدة غريها من األحكام من غري معارض يرد إىل  ،األصل يف البدع الكراهة- ه

   1».أو بأقوى املتناولني إن تعدد ،دفيلحق باملتناول إن  احتّ  ،األصل

وأغلبها يف حمل النزاع بني ) العملية ،االعتقادية(يالحظ على هذه املوازين أ�ا للبدع بصفة عامة  ما

العلماء خاصة يف جانب العبادات الذي هو موضوعنا فهي تتناسب مع من يقول أن البدع كلها 

  .مذمومة بدون تفصيل

  

  

  

  :والفرق بينها عالقة البدعة بالمصالح المرسلة :الفرع الثاني

  :عالقة البدعة بالمصلحة :أوال

ف املصلحة املرسلة ليتبني لنا الفرق قد تقدم معنا تعريف البدعة ومعناها ومل يبق إال أن نعرّ   

  .بينهما

أ�ا وصف للفعل حيصل به الصالح أي النفع منه دائما أو غالبا للجمهور «: فها ابن عاشوروعرّ 

  »2.أو لآلحاد

املصلحة املالئمة : املصلحة اليت تصلح دليال يف نظرنا هي« :حسني حامد حسان قالفها وقد عرّ 

جلنس اعتربه الشارع يف اجلملة من غري دليل معني وليست هي املصلحة الغريبة اليت سكتت عنها 

  3».الشواهد الشرعية

ا ليست  الفرق بينها وبني البدعة وليعلم أ�ّ اطيب للمصاحل املرسلة عشرة أمثلة ليتبّني وقد ذكر الشّ 

  : نكر بعضها لتوضيح ذلكو . 1من البدع يف شيء

                                                           
، 387،388، 386، املرجع نفسه، صـ وهذه الضوابط  ذكرها الصادق الغرياين يف تطبيقات قواعد الفقه عند املالكية  1

، 681، 680ع نفسه، صعلي املنظور، شرح املنهج املنتخب، املرج: وينظر ؛استخلصها من شرح املنهج املنتخب لعلي املنجور

686 ،691،684. 
ة، دولة سالمي، طبعة وزارة الشؤون اإل3ت، حممد احلبيب ابن اخلوجة، ج، 200صـ ابن عاشور، مقاصد الشريعة اإلسالمية،  2

 .م2004ه ـ 1425قطر، ط
مكتبة املتنيب، القاهرة، رسالة دكتوراه من كلية الشريعة ، 14ص املصلحة يف الفقه اإلسالمي، نظريةـ حسني حامد حسان، 3

  .والقانون جبامعة األزهر
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مجع املصحف حفظا للشريعة حبفظ أصلها وهو القرءان سدا لباب اخلالف فيه وهذه مصلحة ـ 

وتضمني الصناع حلفظ الصنعة واملال  ،تعزير شارب اخلمر جبلده مثانني للمحافظة على العقل ،مرسلة

وجواز احلبس والضرب يف التهم لالحتيال حلفظ  ،وقتل اجلماعة بالواحد حلفظ النفس واألطراف ،

  2.املال

أل�ا هي  ،وتبني لنا أمورا جيب اعتبارها ،توضح لنا الوجه العملي يف املصاحل املرسلة ةوهذه األمثل

  :اليت تربز جوهر الفرق بينها وبني البدع وهي

  

  

وال دليال من دالئله  ،فهي ال تنايف أصال من أصوله ،ـ املصلحة املرسلة مالئمة ملقاصد الشرع1

  .خبالف البدعة

وجرى على ذوق املناسبات املعقولة املعىن اليت  ،ـ عامة النظر يف املصاحل إمنا هو فيما عقل معناه2

وال ما جرى  ،فاملصاحل املرسلة ال مدخل هلا يف التعبدات ،إذا عرضت على العقول تلقتها بالقبول

ا البدع فتكون يف أمّ  ،فصيلعبدات اليعقل هلا معىن على التّ التّ ة عامّ  جمراها على األمور الشرعية ألنّ 

  .بدات ومن شأ�ا أن تكون غري معقولة املعىنعّ التّـ 

ماال يتم الواجب إال به ولذلك أرجعها بعضهم إىل قاعدة  ،ـ املصاحل املرسلة تكون يف الوسائل3

  3.فهو واجب

ل يف األمثلة السابقة الذكر جيدها تدور حول حفظ الكليات اخلمسة اليت أمرنا باحملافظة املتأمّ  وإنّ 

  .خبالف البدع اليت تكون يف املقاصد ،عليها 

 ,أن نبحث عن العالقة بني البدعة واالستحسان قبل :الستحسانعالقة البدعة با: الثالثالفرع 

  .نعرفه أوال البد أن

وهو تقدمي االستدالل  ،مصلحة جزئية يف مقابلة قياس كلي هو استعمال « :فه الشاطيب بقولهعرّ 

1»املرسل على القياس  

                                                                                                                                                                                     
  .3ج، 59ـ  42ص، تفصيل ذلك يف االعتصام للشاطيب ـ 1
   .، بتصرف3ج، 59ـ  42ص، املرجع نفسه: ـ ينظر2

 .، بتصرفنفسهاملرجع ،  3ج، 59ـ  42ص، االعتصامالشاطيب، :نظرـ ي 3
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نذكر بعضا من األمثلة العشرة اليت ذكرها  ملعرفة العالقة اليت جتمع وتفرق البدعة عن االستحسانو 

  :الشاطيب منها

   :أن يعدل باملسألة عن نظائرها بدليل قوله تعاىل -1       

    "2 وهو خمصوص يف الشرع  ،فمظاهر اللفظ العموم يف مجيع ما يتمول به  

ا حنمله نفظاهر لفظه يعم كل ماله ولكن ،مايل صدقة: فلو قال قائل ،فاألموال الزكوية خاصة -2

  .على مال الزكاة لكونه ثبت احلمل عليه

ولكنه طاهر  ،وهذا ظاهر األثر ،الطري جنس قياسا على سباع البهائمسؤر  :أن يقول احلنفي-2 

ولكن لضرورة حترمي حلمه فثبتت جناسته �اورة رطوبات  ،ألن السبع ليس بنجس العني ،استحسانا

ألن  ،وإذا كان فارق الطري ألنه يشرب مبنقاره وهو طاهر بنفسه وجب احلكم بطهارة سؤره ،لعابه 

  .هذا أثر قوي وإن خفي فرتجع على األول وإذا كان أمره جليا واألخذ بأقوى القياسني متفق عليه

فإن مذهب مالك  ،كما يف تضمني األخري املشرتك وإن مل يكن صانعا   ،ترك الدليل ملصلحة -3

  3.يف هذه املسألة على قولني كتضمني صاحب الثياب

تبني لنا العالقة اليت  ،والبدعة واملصلحة املرسلة واإلستحسانو�ذا التفصيل يف توضيح معىن السنة 

والفروق اليت ترفع اللبس وتبني املراد بكل منها وحكمها الشرعي واهللا  ،جتمع هذه اإلصطالحات

  .أعلم بالصواب

                                                                                                                                                                                     
    ـ نقله أهل املذهب عن مالك،  املرجع السابق 5، ج193املوافقات، ص الشاطيب،: ـ وينظر 1
  )103(ـ سورة التوبة، اآلية 2
 .3ج، 63، 62ص ،املرجع نفسه ،عتصامـ اال 3



 

 

  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

  على الفروع الفقهية وأثرها ن لمعنى البدعة وأدلتهمعلماء المالكية المضيقيّ  آراء  

  

    :ةرأي علماء المالكية المضيقين لمعنى البدع :المطلب األول

  : ومناقشتها المضيقين لمعنى البدعةعلماء المالكية أدلة : المطلب الثاني 

أثر التضييق عند هذا اإلتجاه من خالل عرض بعض البدع المذمومة : المطلب الثالث

  .عندهم
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وأثرها على الفروع  رأي علماء المالكية المضيقين لمعنى البدعة وأدلتهم:ثانيالمبحث ال

  .الفقهية

حكمهم اختالف  إىل ،حوهلا وع وجهات نظرهموتنّ  ف العلماء للبدعةتعاري لقد أّدى اختالف 

لتفصيل فيها ووقف عند عموم األحاديث اليت وردت يف ذم لفض اور  ،هلا بإطالق ذمّ عليها بني مُ 

قواعد الشرع ونصوصه فتأخذ وذلك بعرضها على  ،وبني من يفصل فيها قبل احلكم عليها  ،البدع

عبد السالم والقرايف ومن وقد مر معنا تقسيم البدعة عند العز بن  ،حكمها حسب األحكام اخلمسة

بني  ،وهذا التنوع يف اآلراء جعلهم ينقسمون يف حكمهم على البدعة إىل اجتاهني متباينني  ،وافقهما

 ،ااألول يرفض التفصيل ويذم البدع  مطلقً  ألنّ ا نامها كذلك جمازً يومسّ ا وبني موسع هلمضيق ملعناها 

، وفيما يلي سنعرض ا ألنه يرى التفصيل فيها والتقسيمكذلك جمازً  والثاين يرى التفصيل يف أمرها

وجه حكمهم عليها و ني تبّ اليت طبيقية نذكر بعض األمثلة التّ  ومن مثَّ  ،هم مدعومة باألدلةآراء

   .هلذا املصطلح تضييقهم

ةرأي علماء المالكية المضيقين لمعنى البدع :األولالمطلب   

والذي جعلهم حيكمون  ،وهم العلماء الذين يرون أن البدعة كلها ضاللة وليس فيها ماهو حسن

هو متسكم  بعموم األحاديث اليت  ،عليها دون تفصيل يف توافقها مع قواعد الشرع وعدم توافقها

  . وردت يف ذم البدع مطلقا وسيأيت تفصيل ذلك من خالل عرض أدلتهم وتوجيهها

 ، 3وابن أيب زيد القريواين ،2ابن وضاح احملدثو  ،1ابن حبيب :ومن العلماء الذي حنوا هذا املنحى

  ،5والطرطوشي 4،اجلد وابن رشد

                                                           
، 1ميكلوش  موراين، شركة البشائر اإلسالمية بريوت، لبنان، ط, ت، 70صعبد امللك ابن حبيب، الواضحة، : ـ ينظر 1

 .م1010هـ 1431
ه 1411، 1ت، حممد أمحد دمهان دار الصفاء ملتقى أهل أثر، القاهرة ط ، 30، صابن وضاح، البدع والنهي عنها: ـ ينظر 2

  .م1990 –
بطيخ،  حممد أبو األجفان، عثمان: ، ت117تاريخ، صواملغازي والابن أيب زيد القريواين، اجلامع يف السنن واآلداب : ينظر - 3

 .م1983ه، 1403, 2مؤسسة الرسالة بريوت، املكتبة العتيقة، ط
حممد حجي ، : ت، 362صالبيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل يف مسائل املستخرجة ، , أيب الوليد بن رشد : ينظر- 4

  .م1988ه ـ 1408، 2م، ط1984ه ـ 1404, 1،لبنان، ط، دار الغرب اإلسالمي ، بريوت 1ج
  .املرجع السابق ، 9ص الطرطوشي احلوادث والبدع ،: ينظر - 5
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وهؤالء وإن اختلفت  ،كثري  موغريه ، 3ومن املعاصرين ابن باديس ، 2والشاطيب ، 1وابن احلاج 

آراؤهم حول بعض البدع إال أ�م متفقون على ذمها مبا دلت عليه األحاديث اليت سيأيت معنا ذكرها  

  :كأدلة حيتجون �ا، و فيما يلي بعض نصوصهم

وما تأوله منها  ،تدافع بقياسوالتسليم للسنن  ال تعارض برأي وال .... «أيب زيد القريواين ابن قال 

وما تركوه تركناه ويسعنا أن منسك عما أمسكوا ونتبعهم فيما  ه،وما عملوا به عملنا ،السلف تأولناه 

بينوا ونقتدي به فيما استنبطوه ورأوه يف احلوادث وال خنرج عن مجاعتهم فيما اختلفوا فيه أو يف 

  . 4»تأويله

وقال أن ذلك بدع حمدثات حيث  ام باملصلني عقب الصالةوقد أنكر ابن رشد مسألة الدعاء لإلم

، وهذا من حنو ما مضى يف رسم حلف مل يكن عليها السلف وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة

بطالق امرأته، ورسم صلى �ارا ثالث ركعات لإلجتماع للدعاء يوم عرفة بعد العصر يف املساجد 

  . 5هه ملخالفة السلففرحم اهللا مالكا فما كان أتبعه للسنة وأكر 

فإذا رأى البدع تكثر والعوائد تفعل وبعض الناس يسخرون به ويستهزئون منه فليشد يده ..«: قال

  6.»ن االمتثال واحلرص على الزيادة على ما مّن اهللا به عليه م

  

  

  

  

  

                                                           
ابن احلاج من ااملضيقني لكنه يقول : ، مالحظة2كتبة دار الرتاث، القاهرة، يف جم، 203ص، احلاج ، املدخل ابن: ينظر - 1

 .257بتقسيم البدعة، أقسام البدع، ص
 .املرجع السابق ، 29، صاإلعتصام ،الشاطيب: ينظر  - 2
عبد احلميد ابن باديس ، ردود اإلمام عبد احلميد على الشيخ الطاهر بن عاشور يف مسألة القراءة على األموات : ـ ينظر3

  .م2002ه ـ 1423،  1عاذ بن جبل ، طنور الدين بومحزة ، دار م: توثيق  ، 31ص،
 .، املرجع السابق117صع يف السنن واآلداب واملغازي والتاريخ ، ـ ابن أيب زيد القريواين، اجلام 4
 .،  املرجع السابق ،منقول بتصرف1، ج362،363ينظر ابن رشد، البيان والتحصيل، ص ـ5
  . حد السلفأنقله ابن احلاج عن  ، املرجع السابق،4ج، 304صابن احلاج، املدخل، : ـ ينظر 6
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 األصل يف العبادات التحرمي واحلظر إال ما دل الدليل على جوازه: قال عبد احلميد بن باديس 

فكل مستدرك على الشريعة بفعل أو قول أوترك بزعمه أنه يتقرب به إىل اهللا مطالب بالدليل على 

  : ويعود هذا األصل لقاعدتني  ،ذلك

أن البدع كلها ضاللة سيئة وليس فيها ما يستحسن أو ميدح وهذه القاعدة تسد باب  -1

  .اإلحداث يف الدين واالبتداع فيه 

عدم مع وجود املقتضى له يدل على  صلى اهللا عليه وسلمترك العمل بالشيء يف عصره  -3

مشروعيته وهذه القاعدة �دم البدع من أصوهلا وهي متعلقة بسنن النيب صلى اهللا عليه 

املتبع وقد نص  والكل من الشرع ،وسلم الرتكية ، فكما أن فعله سنة فإن تركه أيضا سنة 

  . 1على ذلك ابن تيمية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، 30صبن باديس ، ردود اإلمام بن باديس على الشيخ الطاهر بن عاشور يف مسألة القراءة اجلماعية على األموات ، : ينظر - 1

، ت، ناصر 2ج، 101صابن تيمية ، إقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم،  :وينظر ، املرجع السابق؛32، 31

  .بن عبد الكرمي العقل، مكتبة الرشد الرياض
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  : ومناقشتها المضيقين لمعنى البدعةعلماء المالكية أدلة : المطلب الثاني 

  :من الكتاب: أوال  

  : ومن األدلة التي استدل بها هذا االتجاه على ذم البدعة ما يلي

: ـ قوله تعاىل1                        

                     " 1  

فال حاجة ألن يزاد إليه شيء ألن الزيادة عليه تعترب  ،آلية تدل على أن الدين قد كمل ومت افهذه 

وهذا خيالف ما قررته اآلية وال يقول به أحد  ،وتوحي بأن الشريعة ناقصة  ،استدراكا على اهللا تعاىل 

   .من املسلمني

من أحدث يف هذه األمة شيئا مل يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول : قال اإلمام مالك بن أنس

      :" اهللا صلى اهللا عليه وسلم خان الرسالة ألن اهللا تعاىل يقول

             "2.فما مل يكن يومئذ دينا ال يكون اليوم دينا  

ألن ذلك يدل على أن سيدنا حممد  ،فال يقبل من أي إنسان أن يزيد على الدين أو خيرتع فيه شيئا

  .صلى اهللا عليه وسلم مل يبلغ الرسالة تبليغا كامال

وإال لبطل القول  ،أن الذي كمل من الدين هو كلياته ال جزئياته : رد على هذا االستدالل 

  3. ه من احملدثات يف مصاحل األمةبالقياس وغري 

  :من السنة: ثانيا

  :مايليوالسالم يف ذم البدعة واملبتدع  ورد عن النيب عليه الصالة وقد عن

من أحدث يف أمرنا هذا :" أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال : ـ عن عائشة رضي اهللا عنها قالت

وهذا احلديث  4"من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد:"ويف رواية ملسلم ".ما ليس منه فهو رد 

                                                           
 )3(ـ سورة املائدة، اآلية  1
 .،  بتصرف 1، املرجع السابق، ج62صاالعتصام ، : ـ ينظر 2
  . املرجع السابق، 103صابن عاشور، فتاوى الشيخ اإلمام حممد الطاهر ابن عاشور، : ـ ينظر  3
، ومسلم يف  2697، رقم514أن يصلحا بينهما، ص: باب قوله تعاىلكتاب الصلح، ـ أخرجه البخاري يف صحيحه،   4

  .1718، رقم 714صحيحه ، كتاب األقضية، باب نقض األحكام الباطلة ، ص
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عده العلماء ثلث اإلسالم جلمعه وجوه املخالفة ألمره عليه الصالة السالم ويستوي يف ذلك ما كان 

  1. بدعة أو كان معصية فقد جاء فيه ذم صريح لكل أمر فيه خمالفة للدين 

كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إذا خطب امحرت عيناه وعال : "عن جابر رضي اهللا عنه قال ـ

بعثت أنا والساعة  : ويقول. صبحكم ومساكم: ضبه حىت كأنه منذر جيش يقولصوته واشتد غ

أما بعد فإن خري احلديث كتاب اهللا وخري ": ويقرن بني إصبعيه السبابة والوسطى ويقول ،كهاتني

  2"اهلدي هدي حممد وشر األمور حمدثا�ا وكل حمدثة بدعة

هدى كان إىل من دعا :" قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : ـ عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال 

ومن دعا إىل ضاللة كان  ،ال ينقص ذلك من أجورهم شيئا  ،له من األجر مثل أجور من يتبعه 

  3"ال ينقص ذلك من آثامهم شيئا  ،عليه من اإلمث مثل آثام من يتبعه 

فله أجره ومثل أجور من  ،فاتبع عليها  ،من سن سنة خري  ":وسلم أنه قال  ـ وعنه صلى اهللا عليه

ومثل  ،كان عليه وزره   ،فاتبع عليها  ،ومن سن سنة شر  ،غري منقوص من أجورهم شيئا  ،اتبعه 

  4".أوزار من اتبعه غري منقوص من أوزارهم شيئا 

 ،مث اقبل علينا ،ه وسلم ذات يومصلى بنا رسول اهللا صلى اهللا علي ":عن العرباض بن سارية قال

كأن :يا رسول اهللا : فقال قائل  ،ووجلت منها القلوب  ،ذرفت منها العيون ،فوعظنا موعظة بليغة 

وإن تأمر  ،والسمع والطاعة  ،أوصيكم بتقوى اهللا : فقال  ،فماذا تعهد إلينا  ،هذا موعظة مودع 

فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء  ،فإنه من يعش منكم بعدي فسريى اختالفا كثريا  ،عليكم عبد حبشي 

وكل  ،فإن كل حمدثة بدعة  ،وإياكم وحمدثات األمور  ،عضوا عليها بالنواجذ  ،الراشدين املهديني 

هذا احلديث يبني أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قد بني مجيع ما حيتاج إليه يف أمر .  5"بدعة ضاللة 

                                                           
 .، املرجع السابق 1، ج100صالشاطيب ، اإلعتصام ، : ـ ينظر 1
  867رقم 335باب ختفيف الصالة اخلطبة، ص كتاب اجلمعة، ـ أخرجه مسلم يف صحيحه،   2
  .2674، رقم 1074سنة حسنة أو سيئة، صـ أخرجه مسلم  يف صحيحه، كتاب العلم، باب من سن  3
، قال أبو عيسى حديث  2675، برقم 43، ص5ـ أخرجه الرتمذي ، كتاب العلم، باب ما جاء الدال على اخلري كفاعله، ج 4

 .حسن صحيح
 ، قال2676، رقم 44، ص5باب ما جاء فيب األخذ بالسنن واجتناب البدع ، جكتاب العلم، ـ أخرجه الرتمذي ، السنن،   5

 .أبو عيسى حديث حسن ضعيف
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وكلمة كل  ،وكل بدعة ضاللة   ،ألن كل إحداث بدعة  ،لذا �ى عن اإلحداث  ،دين والدنيا ال

  1.بل يبقى على إطالقه  ،تنفي احتمال التخصيص 

....." ومن دعا إىل اهلدى : وقوله "...من سن سنة خري : أما األحاديث الذي جاء فيها قوله 

 ، عليه وسلم على العمل مبا ثبت يف السنة ففيها حث منه صلى اهللا..."ومن أحيا سنة من سنيت"

  2.و�يه عن ابتداع ما ليس منها 

من أحيا :مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : عن كثري املزين عن أبيه عن جده أنه قال 

ال ينقص ذلك من  ،سنة من سنيت قد أميتت بعدي فإن له من األجر مثل ما عمل �ا الناس 

ال ينقص  ،فإن عليه من إمث من عمل �ا  ،ن ابتدع بدعة ال يرضاها اهللا ورسوله وم ،أجورهم شيئا 

◌ُ  ،3" ذلك من آثام الناس شيئا   4.على إتباع السنن واجتناب البدع أما هذا احلديث ففيه حثُّ

  :ابعض أثار السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي اهللا عنهم في ذم البدعة وأهله: ثالثا

وخالصة ما احتج به هؤالء على ذم البدع ، أن هذا اللفظ مل يرد على لسانه صلى اهللا عليه وسلم  

  .إال مذموما ، ألن البدعة تقابل سنة اهلدى ، وهذا واضح حىت يف أقوال السلف والتابعني

 استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا وإن! يا معشر القراء : "عن حذيفة رضي اهللا عنه أنه قال  -

  5".أخذمت ميينا ومشاال لقد ضللتم ضالال بعيدا 

نريد أن نصلي فيه ، دخلت مع عبد اهللا بن عمر مسجدا وقد أذن فيه ، وحنن : " عن جماهد قال 

ومل يصل  ،أخرج بنا من هذا املبتدع: وقال فخرج عبد اهللا بن عمر من املسجد ،  فثوب املؤذن 

   6".فيه

  : رضي اهللا عنهم  ومما جاء عمن بعد الصحابة: رابعا

                                                           
  . املرجع السابق, 1ج، 61ص الشاطيب ،االعتصام ،: ـ  ينظر  1
  .1، ج298نفسه، صاإلعتصام، املرجع : وينظر ، املرجع السابق؛37ص الطرطوشي ، احلوادث والبدع ،: ـ ينظر  2
 .لباين صحيح لغريهل األ، قا 209رقم , 76، ص1ميتت، جـ أخرجه ابن ماجه يف سننه، باب من أحيا سنة قد أ 3
  .، املرجع نفسه 1، ج298صالشاطيب،: ـ ينظر 4
، رقم 1388أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اإلعتصام،  باب اإلقتداء بسنن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ص - 5

7282.  
 .198، رقم381، 380، 379، 378، ص 01أخرجه الرتمذي  يف سننه، باب ماجاء يف التّثويب يف الفجر، ج - 6
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إال  -صياما وصالة  -صاحب البدعة ال يزداد اجتهادا : " ما ذكر ابن وضاح عن احلسن ؛ قال 

 1.ازداد من اهللا بعدا

 2."رأيت عمر بن عبد العزيز يسجن القصاص ومن جيلس إليهم: "عن الضحاك قال

فكره ذلك وقال هذا من حمدثات األمور اليت "مرارا  هو اهللا أحدقل عن مالك أنه سئل عن قراءة 

   3."أحدثوها

البدع مما ال خيفى  :الشاطيب أدلة من املعقول تذم البدع حيث قال ولقد ذكر :النظرمن : خامسا

على العاقل من حيث تصورها مذمومة ألن اتباعها خروج عن الصراط املستقيم وبيان ذلك من 

  :وجوه حيث النظر من 

ا ، أو أنه قد علم بالتجارب واخلربة ، أن العقول غري مستقلة مبصاحلها ، استجالبا هل:  أحدهما

فهي اليت ال يستقل : فأما الدنيوية ، أل�ا إما دنيوية أو أخروية  ،مفاسدها ، استدفاعا هلا

طريقها باستدراكها على التفصيل قط ، ال يف ابتداء وضعها أوال ، وال يف استدراك ما قد يعرض يف 

فهي : وأما املصاحل األخروية ، عها أوال كان بتعليم اهللا تعاىل، إما يف السوابق أو اللواحق ، ألن وض

العبادات مثال ، فإن العقل ال يشعر �ا على اجلملة ،كري العقول من جهة وضع أسبا�اأبعد عن جما

آتية ، فال بد وأ�ا دار جزاء فضال عن العلم �ا على التفصيل ومن جهة تصور الدار األخرى وكو�ا 

  .على األعمال فإن الذي يدرك العقل من ذلك جمرد اإلمكان يشعر به 

وعلى اجلملة فالعقول ال تستقل بإدراك مصاحلها دون الوحي فاالبتداء مضاد هلذا األصل ألنه بال 

  4. فال يبقى إال ما اّدعوه بالعقل ،شرعيمستند 

بإدراك مصاحلها الدينية والدنيوية، لكن إن وجد ما يدل يف صحيح أن العقول وحدها ال تستقل 

الشرع على استحسان أمر مل يقم به صلى اهللا عليه وسلم وال الصحابة رضي اهللا عنهم، ولو عن 

طريق القياس نقول أن العقل له دور يف إدراك  املصاحل ولو بكونه فقط معضد ملا دل عليه القياس 

  .واستقراء األدلة واهللا أعلم

                                                           
  .66، رقم62ـ  ابن وضاح، البدع والنهي عنها، باب كل حمدثة بدعة، ص 1
  .38، رقم98ـ ابن وضاح، البدع والنهي عنها،  املرجع نفسه، باب ماال يكون بدعة، ص 2
  .89، ص2ـ أخرجه ابن واضاح، البدع والنهي عنها، باب ما جاء يف اتباع اآلثار، ج 3
  .، املرجع السابق، منقول بتصرف1ج، 57صـ االعتصام،   4
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 ﴿: أن الشريعة جاءت كاملة ال حتتمل الزيادة وال النقصان ، ألن اهللا تعاىل قال :ثانيا

                      

               ﴾   1، كذلك ما جاء يف حديث العرباض

الدين  حيتاج إليه أمته يف أمر بني مجيع ما بن سارية ، حيث جاء فيه أنه صلى اهللا عليه وسلم قد 

  2.والدنيا

 ملطالب العبد طرقا خاصة على الشارع قد عّني  اق له ، ألنّ أن املبتدع معاند للشرع ومشّ  :ثالثا

يها خاصة وقصر اخللق فيها باألمر والنهي والوعد والوعيد وأخرب أن اخلري فيها والشر يف تعدّ وجوه 

ألنه تعاىل يعلم وحنن ال نعلم وهو إمنا أرسل رسوله رمحة للعاملني واملبتدع يرد هذا بزعمه أن مثة طرق 

  .أخرى غري ما حصره الشارع 

وهو باتباعها الشرائع وألزم اخللق ألنه وضع  ,شارعأن املبتدع قد نزل نفسه منزلة املضاهي لل :رابعا

بذلك، وإال فلو كان التشريع من مدركات اخللق ملا احتاج إىل بعث الرسل فالذي يبتدع يف  منفرد

  .دينه جعل نفسه مضاهيا للشارع وكفى بذلك شرا

  3.هلوى والشهوةاأن املبتدع متبع للهوى ، ألن العقل إذ مل يكن متبعا للشرع  فلم يبق إال  :خامسا

  : وقد رد على هذه األدلة علماء االتجاه الموسع بما يلي 

ألنه خمصص لألحاديث اليت جاء فيها  ،دليل عليهم ال هلم "من أحدث يف أمرنا :"حديث  ـ أنّ 

إذ لو كانت البدعة كلها ضاللة دون استثناء لقال صلى  ،ومبني املراد منه  ،"وكل بدعة ضاللة "...

من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس :لكنه قال .من أحدث يف أمرنا هذا شيئا فهو رد : اهللا عيه وسلم 

 ،منه فهو رد ،هذا ما جيعل هذا احلديث من جوامع الكلم حبيث لو غري لفظ منه لفات معىن كثري

 ،فهو رد  ،بأن كان خمالفا لقواعده ودالئله ،ليس من الدين  قسم: ومعىن هذا أن احملدث قسمان 

فهو املقصود ،أو أيده دليل  ،وهو الذي شهد له أصل ،وقسم هو من الدين  ،وهو البدعة الضاللة 

                                                           
  )3(ـ سورة املائدة، اآلية  1
 .18قد سبق ذكر احلديث وخترجيه، ص ـ 2
  .منقول بتصرف، 1ج بق،املرجع السا، 65ـ  58، صاالعتصام : ـ ينظر 3
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أو يأخذ أحد األحكام كالواجب أو املندوب أو  ،والبدعة احلسنة  ،بالسنة احلسنة يف األحاديث 

   .املباح أو املكروه

فيقال فيها ما قيل يف حديث عائشة رضي اهللا  ،"وكل بدعة ضاللة" األحاديث اليت جاء فيهاا أمّ 

فقد خصصته األحاديث اليت جاء فيها التصريح بتقسيم  ،والعموم الذي جاء فيه مطلقا ،عنها

فاحلسنة ..."  ومن دعا إىل اهلدى "،" من سن سنة حسنة : "مثل قوله صلى اهللا عليه وسلم ،البدعة

وإن كانت حمدثة باعتبار شخصها فهي مشروعة باعتبار نوعها لدخوهلا  ،اليت توافق أصول الشرعهي 

وهلذا مسي حسنة وكان أجرها جيري على من سنها بعد  ،يف قاعدة شرعية من عموم آية أو حديث

  1.وفاته والسيئة هي اليت ختالف قواعد الشرع وهي املذمومة والبدعة الضاللة
وإياكم وحمدثات  «:ن الرتمذي يف شرحه هذا احلديثيب يف شرحه على سنقال ابن العر   - 2

حمدث ليس له أصل إال الشهوة والعمل  -: اعلموا علمكم اهللا أن احملدث على قسمني " األمور 

وحمدث حيمل النظري على النظري فهذه سنة اخللفاء واألئمة  ،طل قطعامبقتضى اإلرادة فهذا با

 :فقد قال اهللا تعاىل  ،حمدث وبدعة وال ملعنامها ا للفظلبدعة مذموموليس احملدث وا ،الفضالء  

                   3،  وقال عمر :

   5 » ما دعا إىل ضاللة اتويذم من احملدثإمنا يذم من البدعة ما خالف السنة  ، 4"البدعة تنعم"

إن كان املراد حبقيقة احملدثات والبدع هي احلقيقة «: ذلك بقوله) املوسعني( يؤكد بعض احملدثنيو *

بل البد لكل عاقل أن  ،اللغوية فال ميكن أن يقول أحد مهما بلغ به األمر أنه باق على عمومه

يف العبادات والعادات  ،ن والدنياألننا إذا مل خنصصه فسندخل فيه كل حمدث من أمر الدي ،خيصصه

                                                           
 ؛101السابق، صوى، املرجع ابن عاشور، الفتا: وينظر  ؛املرجه السابق، 23، 22صالغماري، إتقان الصنعة،  : ـ ـ ينظر 1

 صنعاء، اليمن، ـ 37، 36، صالبدعة احملمودة والبدعة اإلضافية بني ا�يزين واملانعني دراسة مقارنةعبد الفتاح اليافعي، :وينظر

  . ه1426، 1ط

 

  
  ).2(اآلية  ـ سورة األنبياء،  3
،  وأخرجه مالك يف املوطأ، 2010رقم، 380ـ البخاري يف صحيحه، كتاب صالة الرتاويح، باب فضل من قام رمضان، ص 4

 .378، رقم158، ص2باب ما جاء يف قيام رمضان،ج
  .، املرجع السابق10، ج 147صـ ابن العريب، عارضة األحوذي بشرح صحيح الرتمذي،   5
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فاحلديث حينئذ من العام  ،وغري املقسمني ،وهذا ماال يقوله أحد من املقسمني ،واملعامالت

 :كقوله تعاىل  ،املخصوص الذي أريد به اخلصوص عند اجلميع           

                 
  : تعاىل وقوله ،1

                            
2«3  

وإن سلم بذلك لكن ما جاء  ،لفظ البدعة يف الشرع مل يرد إال بصيغة الذم أنّ : ا قوهلمأمّ 

األحاديث من تصريح بتقسيم البدعة اليت مرت معنا يدل على أن ما أحدث وله أصل يف الشرع 

فقد مساه النيب صلى اهللا عليه وسلم سنة ومقابله يسمى بدعة أو سنة  ،يشهد له يسمى سنة حسنة

إال إذا  ،ظ البدعة لنفسهلذلك فورود لفظ بدعة على لسان الشرع ال يدل دائما على ذم لف ،سيئة

   4.كما أشار إليه ابن العريب يف العارضة  ،خالف قواعد الشرع

به إىل مسألة مهمة تعني على فهم هذه األحاديث ويدرك �ا الفرق بني كما وجب أيضا أن ننّ «

  . ثالث حقائق شرعية

عموم و الشرع أقواعد سنة أو استنا�ا أي إحداثها وإنشاؤها باجتهاد واستنباط من  سنّ  -1

  "  من سن سنة حسنة : "وهذا ما دلت عليه األحاديث املذكورة بعبارة  نصوصه

وهذا ثابت يف أحاديث كثرية حتث على إتباع  ،التمسك بسنة يعني على إتباعها والعمل �ا  -2

  .السنة والعمل �ا واالقتداء بالنيب صلى اهللا عليه وسلم 

وقد روى الرتمذي وابن ماجه من طريق كثري بن عبد اهللا  ،5»اإحياء سنة نبوية تُرك العمل � -3

: " بن عمرو بن عوف املزين عن أبيه عن جده أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لبالل بن احلارث 

قال ما أعلم يا رسول اهللا ؟ قال أنه من أحيا سنة من سنيت قد أميتت بعدي كان له  ،اعلم يا بالل 

                                                           
  )27(ـ سورة األحقاف، اآلية  1
 )23(ـ  سورة النمل، اآلية  2
  .، املرجع السابق38ص، دراسة مقارنة، ـ  اليافعي، البدعة احملمودة والبدعة اإلضافية 3
  .147ـ  ابن العريب، عارضة اإلحوذي، املرجع نفسه، ص  4
 .املرجع السابق، 101صابن عاشور يف فتاواه، : وينظر ؛املرجع السابق، 21، 20صـ الغماري، اتقان الصنعة،  5
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ومن ابتدع بدعة ضاللة ال  ،�ا من غري أن ينقص من أجورهم شيئا من األجر مثل من عمل 

  ".1يرضاها اهللا ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل �ا ال ينقص ذلك من أوزارهم شيئا

كما أن ترك العمل بالشيء يف عصر النيب صلى اهللا عليه وسلم مع وجود املقتضى له ال يدل «

فمن املعلوم بالضرورة أن النيب عليه الصالة والسالم مل يفعل مجيع .على عدم املشروعية دائما 

لى ما يقتصر من املباحات ع ،المتقلّ  ،وألنه صلى اهللا عليه وسلم كان زاهدا،املباحات أل�ا كثرية 

فمن زعم حترمي شيء بدعوى أن النيب صلى  ،ويرتك ما زاد على ذلك ،وتستدعيه احلاجة ،يسد اخللة

   2». وكانت دعواه مردودة ،فقد ادعى ما ليس عليه دليل ،اهللا عليه وسلم مل يفعله

فمن األمور اليت تركها ألسباب  :أدلة على أن تركه صلى اهللا عليه وسلم ال يقتضي التحريم

  : ومن ذلك ،ة عارضة وقد جاء يف السنة ما يدل على أن سبب تركه هلا ليس حرمتهامعين

  3.خشية أن تفرض على أمته لى اهللا عليه وسلم صالة الرتاويحتركه ص

  4.تركه صلى اهللا عليه وسلم األمر بالسواك عند كل وضوء وصالة خشية أن يشق عليهم

  : على مناقشة الموسعين ألدلة المضيقين بما يلي دّ وقد رُ 

أن القول بأن البدعة يف الدين تنقسم إىل حسنة وسيئة مما ال أصل له يف الشرع ومل يرد عن النيب 

  .عليه الصالة والسالم لفظ البدعة إال يف صيغة الذم

لبدعة إذا أطلق فليس فيه ما يفيد أن لفظ ا" نعمت البدعة هذه: "ا قول عمر رضي اهللا عنهوأمّ 

  جمرد عن القرائن  

اليت يقصدها سيدنا عمر هي اللغوية فهي اليت تنقسم على البدعة أما  ،هو حسن فرياد به ما

  5.حسنة وسيئة

                                                           
، قال أبو 2677، رقم 45، ص 5اجتناب البدع، جكتاب العلم، باب ماجاء يف األخذ بالسنة و   سننه،  ـ أخرجه الرتمذي، يف 1

 .عيسى حديث حسن صحيح
 .20ـ الغماري، اتقان الصنعة، املرجع نفسه، ص  2
 .18ص ـ سبق خترجيه،  3
كتاب ، أخرجه البخاري يف صحيحه،  " لوال أن أشق على الناس ألمر�م بالسواك مع كل صالة:" ـ قال صلى اهللا عليه وسلم 4

 .887رقم179، 178السواك يوم اجلمعة، صباب اجلمعة، 
املرجع السابق،  ، 52، 51صالطرطوشي، احلوادث والبدع، : وينظر؛ 1ج، 195، 193 صـ االعتصام، املرجع نفسه، 5

 .بتصرف
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وهذه تسمية أكثر ما يف هذا تسمية عمر تلك بدعة مع حسنها «:ابن تيمية ويؤيد هذا ما قول

وذلك أن البدعة يف اللغة تعم كل فعل ابتداء من غري مثال سابق وما البدعة  لغوية ال تسمية شرعية

  1».ما مل يدل عليه دليل شرعي الشرعية فكل

ويف احلديث التايل مايدل على أن صالة الرتاويح سنة يف األصل وليست بدعة فهي خارج جمال 

  .من اعتقاد الوجوب  االستدالل وهو مما تركه صلى اهللا عليه وسلم لوجود مانع وهو اخلوف

صمنا مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رمضان فلم يقم شيئا من الشهر حىت : "عن أيب ذر قال

إن : لتنا قيام هذه الليلة؟ قالرسول اهللا لو نفّ  يا: فقام بنا حىت ذهب شطر الليل فقلنا ،بقي سبع

فلما   ،فلما كانت الرابعة مل يقم: قال ،الرجل إذا صلى مع اإلمام حىت ينصرف حسب له قيام ليلة

مث مل  ،كانت الثالثة مجع أهله ونسائه والناس فقام بنا حىت خشينا أن يفوتنا الفالح؟ قال السحور

  2"يقم بنا بقية الشهر

ففي الصحيح عن عائشة رضي  ،عتقاد أنه فرضالوقد أمسك عنه صلى اهللا عليه وسلم خوفا من ا

مث  ،صلى اهللا عليه وسلم صلى يف املسجد ذات ليلة فصلى بصالته ناس أن النيب: "اهللا عنها قالت

صلى القابلة فكثر الناس مث اجتمعوا الليلة الثالثة أو الرابعة فلم خيرج إليهم النيب صلى اهللا عليه وسلم 

  3."قد رأيت الذي صنعتم فلم مينعين من اخلروج إال أين خشيت أن يفرض عليكم: فلما أصبح قال

يف احلديث جيد فيه ما يدل على أن قيامه أوال به دليل على صحة القيام يف املسجد مجاعة  واملتأمل

زمان كان ألن زمانه   ،وامتناعه بعد ذلك خشية االفرتاض ال يدل على امتناعه مطلقا ،يف رمضان

زالت  وملا مات عليه الصالة والسالم ،وحي وتشريع إذ ميكن أن يوحى إليه إذا عمل به الناس باإللزام

وأبو بكر مل يهتم بالفروع مثل صالة الرتاويح مجاعة ألنه كان  ،هعلة التشريع ورجع األمر إىل أصل

  4.منشغل مبا هو أهم كأهل الردة مثال

يف الشرع ثبت  ا�استحسانعمت البدعة هذه وإذا ثبت : فإن قيل أن عمر مساها بدعة وحسنها بقوله

  .يف البدع االستحسانمطلق 

                                                           
 .55، ص1ابن تيمية، اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أهل اجلحيم، املرجع السابق، ج: ـ ينظر 1
  .إسناده صحيح، 1327، رقم463، ص1ـ أخرجه ابن ماجه يف سننه، باب ما جاء يف قيام شهر رمضان، ج 2
   17صـ سبق خترجيه،  3
4

املرجع السابق، ، 52، 51، صوالبدع  ثالطرطوشي، احلواد: وينظراملرجع السابق؛ ، 49ـ 44، ص 1االعتصام، ج: ينظرـ 

  بتصرف
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عمر رضي اهللا عنه إمنا مساها بدعة باعتبار ظاهر احلال من حيث أنه صلى اهللا عليه  أن :فاجلواب

تركها واتفق أ�ا مل تقع يف زمن أيب بكر رضي اهللا عنه  ليس أل�ا بدعة بل لألسباب اليت قد  وسلم

  ن يستدل بقول عمر على جوازأوال جيوز  ،فهي سنة لألحاديث الدالة على ذلك ،سبق ذكرها

  1.ألنه نوع من حتريف الكلم عن مواضعه ،باملعىن املتكلم فيه بتداعاال

شرعه ومل يقم به عبد مبا مل يُ أن البدعة هي التّ  «:نستنتج من خالل نصوص العلماء وأدلتهم

وتكون يف العبادات دون العادات لعموم  ،الرسول صلى اهللا عليه وسلم ومل يرد عن اخللفاء الراشدين

فما أحدث منها ال يسمى بدعة شرعا  ،أما األمور العادية والدنيوية ،يف العباداتحلديث للبدعة اذم 

وكذلك مجع  ،فال تعد احملدثات اجلديدة بدعا كالطائرات ووسائل االتصال ،وإن مسي بدعة لغة

املصحف وحفظه ليست بدعا ألن لديها أصل يف الشرع كما أن يف استحداثها غايات ومقاصد 

  2»)ودرء املفاسد جلب املصاحل(مشروعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

املرجع السابق،  ، 52، 51، صوالبدع ثالطرطوشي، احلواد: وينظر ؛املرجع السابق، 49ـ  44ص، 1االعتصام، ج: ـ ينظر 1

 .بتصرف
 .، بتصرف م، القدس2001ه، 1422، 1، ط28صحسام الدين عفانة، أسس يف البدعة والسنة، : ـ ينظر 2
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.أثر التضييق عند هذا اإلتجاه من خالل عرض بعض البدع المذمومة عندهم: المطلب الثالث  

  : البدعة مايلي ملصطلح همدى تضييقم اليت تبّني  ومن التطبيقات

وهو بدعة ألن  ،ويكون بدعاء اإلمام وتأمني املصلني ،دعاء اإلمام باملصلني عقب الصالة مجاعةـ 

كما أنه من   ،امنفرد بل كان يدعو ،مل يكن يدعو بعد الصالة مجاعة ،الرسول صلى اهللا عليه وسلم

وقد  ،األمور التعبدية اليت تركها الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه مع قيام املقتضى وانعدام املانع

وقد أنكر ذلك ابن أيب  ،1كما ذكر ذلك ابن رشد والقرايف  ،نص على كراهته اإلمام مالك رمحه اهللا

ودليل ذلك أنه صلى  ,وغريهم6الشاطيب  5،والونشريسي ،4و الطرطوشي ،3ابن رشد ،2زيد القريواين

فكان  ،وأيضا حاله أدبار الصلوات املكتوبة أو النوافل ،اهللا عليه وسلم مل يكن ذلك ظاهر يف فعله

وهو على كل شيئ  ،له امللك وله احلمد ،إله إال اهللا وحده ال شريك لهال :" يقول يف دبر كل صالة

فإن عامة ما  ، 7"وال ينفع ذا اجلد منك اجلد ،وال معطي ملا منعت ،اللهم ال مانع ملا أعطيت ،قدير

 8.جاء يف دعائه بعد الصالة مما مسع منه كان خاصا به نفسه دون غريه من احلاضرين

  :الصلوات يقال يف األمور التاليةوما قيل يف الدعاء عقب 

 ،قد حضرت الصالة: وهو قوله ،التحضري ،تأهبوا للصالة: وهو قول املؤذن يوم اجلمعة :أهيبالتّ ـ  

النفري والبوق يف شهر رمضان لالشفاع ملن  ،أصبح وهللا احلمد: وهو قوله عند طلوع الفجر ،التصبيح

                                                           
، 4ج، 1431ص، القرايف، الفروق: ؛ وينظراملرجع السابق، 1، ج363، 362صابن رشد ،البيان والتحصيل، : ـ ينظر 1

 .املرجع السابق
، 530صحممد عبد اهللا بن عبد الرمحان أيب زيد القريواين، النوادر والزيادات على ما يف املدونة من غريها من األمهات، : ـ ينظر 2

 .، ت، عبد الفتاح احللو، حممد األمني بوخبزة، دار الغرب اإلسالمي1ج
  .363، 362نفسه، ص ابن رشد، البيان والتحصيل، املرجع: ـ ينظر 3
  .املرجع السابق، 46صـ الطرطوشي، احلوادث والبدع،  4
 .، املرجع السابق2ج، 509صالونشريسي، املعيار املعرب، : ـ ينظر5
ت، حممد ابو ، 128، 127صفتاوى الشاطيب، : وينظر ؛، املرجع السابق3ج، 330صالشاطيب، االعتصام، :ـ ينظر 6

 .م، تونس1994ه ـ 1405، 1م، ط1985هـ 1406، 2األجفان، ط
، وأخرجه 7292، رقم 1390ـ أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اإلعتصام، باب ما يكره من كثرة السؤال، األذان، ص 7

 .593، رقم 236مسلم يف صحيحه، كتاب املساجد، باب إستحباب الذكر بعد، ص
 .، املرجع نفسه2ج، 64ص اإلعتصام،: ـ ينظر 8
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الدعاء عند ختمة  ،رفع الصوت بالذكر أو غريه إليقاظ الناس للسحور ،يشفع ويوتر آخر الليل

  1.القرءان

كذلك ألن اليهود   ،وقد عدوا ذلك من البدع أيضا ألن أصل الزخرف الذهب: زخرفة املساجدـ 

وبتزين املسلمني  ،إمنا زخرفوا مساجدهم عندما حرفوا وبدلوا وتركوا العمل مبا يف كتبهمى والنصار 

وترك اإلخالص يف العمل بسبب املراءاة يف  ،ريون إىل حاهلم يف طلب الدنيا بالدينمساجدهم يص

   2"ما أمرت بتشييد املساجد: "وقد قال عليه أفضل الصالة والسالم ،املساجد بتشييدها وتزيينها

  .رفع الصوت خلف اجلنازةـ 

  .وصنع أهل امليت للطعام يدعون الناس إليه ـ 

 ،ويفعلون ما يفعله احلاج ،اآلفاق يوم عرفة يف غري عرفة عشية بعد العصراجتماع الناس يف سائر  ـ 

ومسعت مالك عن جلوس الناس يف املسجد :" قال ابن وهب ،وقد قال مالك بكراهيته يف العتبية

وإمنا مفاتيح هذه  ،ليس هذا من أمر الناس: فقال واجتماعهم للدعاء؟ ،عشية عرفة بعد العصر

وى ابن وضاح أن الناس اجتمعوا بعد العصر من يوم عرفة يف مسجد النيب ور  3"األشياء من البدع

إن الذي أنتم فيه  :أيها الناس يا: فقال ،فخرج نافع موىل ابن عمر ،صلى اهللا عليه وسلم يدعون

  .ل يف عرفة وليس يف غريهامويذم ذلك ألنه يع ،4"بدعة وليست سنة أدركت الناس ال يصنعون هذا

  .غريها

 ،القراءة للميت، فهديه صلى اهللا عليه وسلم أكمل اهلدى يف اإلحسان للميتإهداء ثواب  ـ

لكن القراءة  ،وذلك باالستغفار والدعاء له والصدقة عليه ،ويوم لقائه ربه ،ومعاملته مبا ينفعه يف قربه

 ،فدل على أنه بدعة ،عليه فلم يرد عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم وال عن الصحابة الكرام ذلك

                                                           
ابن رشد، : وينظر ؛بتصرف ،1املرجع السابق، ج، 711، 697صاملنجور، شرح املنهج املنتخب إىل قواعد املذهب ، : ـ ينظر1

، 299، 254صابن احلاج، املدخل، : وينظر ؛ الطرطوشي، املرجع نفسه: وينظر ؛362البيان والتحصيل، املرجع نفسه، ص

  .، بتصرف252، 251ص املرجع نفسه، ، الشاطيب، االعتصام : وينظر ؛2ج
  .، وقال األلباين صحيح 448،  رقم 122، ص1ـ أخرجه أبو داوود يف سننه، باب يف بناء املساجد، ج 2
م، مطبعة 1981ه ـ 1401، 2ط، 29صشهاب الدين أيب حممد ايب شامة ، الباعث على إنكار البدع واحلوادث، : ـ ينظر 3

  .حلديثةالنهضة ا
 .املرجع السابق، 46صعنها، ـ ابن وضاح البدع والنهي  4
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 :لقوله تعاىل ،ه البسعي غريهينسان مؤاخذ بسعواإل            1، 

أن من املستحيل شرعا أن يرتك عليه الصالة والسالم قربة : بقصد القربة فنقول وإذا كان من جييزها 

من بعده ويسبق هو إىل قربة فاتت النيب عليه  جييءببها بني يديه مث يهتدي إليها من سمع وجود 

فال ميكن أن تكون أال ابتداعا وادعاءا ضمنيا للتفوق  ،الصالة والسالم وأصحابه والسلف الصاحل

  2.عليه صلى اهللا عليه وسلم

وهو يف احلقيقة احتوى  ،ومع اعتقاد من أحدثوه أنه من أكرب العبادات: االحتفال باملولد النبويـ 

والشك أن هذا ال يليق مع فضيلة  ،مثل استعمال املغاين واآلالت  ،من البدع واحملرمات على كثري

ألنه صلى اهللا عليه وسلم أشار إىل فضيلته بقوله للسائل  ،فهذا الشهر يستحق التعظيم ،الشهر

ومبا أنه مل  3"ذلك يوم ولدت فيه:"فقال عليه الصالة والسالم ،الذي سأله عن صوم يوم االثنني

فهو بدعة خاصة ملا حيصل فيه من منكرات ختالف  ،تفل به هو صلى اهللا عليه وسلم وال أصحابهحي

  4. الشرع

نستنتج أن املضيقني ملدلول البدعة جيعلو�ا يف العبادات أما العادات فال  بعد عرض هذه األمثلة

خال ل هذه  منها القربة ومن يدخلها اإلبتداع إال يف معناها اللغوي أو يف حالة كون القصد

والتمسك مبا هو سنة فقط وإن كان يف , التطبيقات يتنب لنا مدى تضييق معىن البدعة عند هؤالء

   .البدع ما يستحسن

                                                           
 ).39(ـ سورة النجم، اآلية 1
وينظر أيب زيد القريواين، النوادر والزيادات ملا يف املدونة من غريها  ؛46ابن وضاح، البدع والنهي عنها، املرجع نفسه، ص:ـ ينظر 2

: وينظر ؛جع السابقاملر ، 274صابن رشد، البيان والتحصيل، : وينظر ؛، املرجع السابق1ج، 531ص من األمهات،

 و، 1املرجع السابق، ج، 293صوينظر، ابن احلاج، املدخل ،  ، املرجع السابق؛175، 49الطرطوشي، احلوادث والبدع، ص

الشاطيب، : وينظر ؛، املرجع السابق2ج، 509صوينظر، الونشريسي، املعيار املعرب،  ؛275، ص3جو ، 214، ص2ج

  .2، املرجع السابق، ج418صاإلعتصام، 
 .1162، رقم 451باب استحباب صيام ثالثة أيام من كل شهر ، صكتاب الصيام، ـ أخرجه مسلم يف صحيحه،   3
الشاطيب، املرجع : وينظر؛  275، ص3جو ،214، ص2جو ،  1ج، 29صابن احلاج، املدخل ، املرجع السابق، :ـ ينظر 4

  .، بتصرف2ج، 418صنفسه، 



 

 

  

  

  

  

  الثالثالمبحث 

  على الفروع الفقهية هاوأثر  وأدلتهم علماء المالكية الموسعين لمعناها آراء

   :رأي علماء المالكية الموّسعين لمعنى البدعة: المطلب األول

  ومناقشتهاثار الصحابة والتابعين آأدلة الموسعين من الكتاب والسنة ومن : المطلب الثاني

  : الموسعين لمعناها  المستحسنة عند تطبيقات لبعض البدع : المطلب الثالث

  :مناقشة أدلة الفريقين وضوابط الّترجيح في حكم البدعةخالصة  :الرابعالمطلب 
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وأثرها على الفروع  وأدلتهم ى البدعةلمعن علماء المالكية الموسعين آراء :لثالمبحث الثا

، اء علماء املالكية يف البدعة يف باب العباداتعرف على آر ويف هذا املبحث سنحاول التّ  :الفقهية

هم  وجه توسعتبّني  كتطبيقات حيث  كر بعض املسائل املستحدثة ذ وبعدها ن ،مث نعرض أدلتهم  ومن

الدين فصيل يف شأن املستجدات احلادثة يف أمر ه يرى ضرورة التّ ألنّ  اه باملوسعني جتّ االي هذا ومسُ  ،

ال�ا وذلك باستنباط حكمها من دالالت النصوص وإشارا�ا أو بردها إىل مثي ،قبل احلكم عليها

   1. ونظائرها يف الكتاب والسنة

   :عين لمعنى البدعةرأي علماء المالكية الموسّ : المطلب األول

مشروعة حسب ليست مذمومة بل هي  احملدثات اليت ال ختالف الشريعة فمن هؤالء من يرى أنّ  

احلكم الذي يناسبها، وتنقسم عندهم إىل بدعة حسنة وبدعة سيئة، ومنهم من يرى أن البدعة 

فما وافق منها حكم الوجوب  تعرتيها األحكام اخلمسة، وذلك بعرضها على قواعد الشرع ونصوصه،

وقد  فهو واجب وما وافق منها حكم املندوب فهو مندوب وما وافق منها حكم املباح فهو مباح

  . 2ذكرنا ذلك يف تقسيم البدعة

 ،6والقرايف ،5وابن العريب ،4سعيد بن لبأبو و  ،3ابن عرفة ،وممن ذهب هذا املذهب من املالكية 

 ،خاصة املتأخرين ،وغريهم كثري 10وحممد علوي املالكي،9بن عاشوراوالطاهر  8 ،والغماري ،7واأليب

نظرا حلكمهم على كثري من احملدثات  ،وجيب أن ننبه إىل أننا مسينا هؤالء باملوسعني ،املتأخرين

                                                           
 .املرجع السابق، بتصرف، 87، 71صأثرها يف اضطراب الفتاوى املعاصرة، عبد اإلله العرفج، مفهوم البدعة و : ـ ينظر 1
  املطلب الثاين من املبحث األول ص: ـ تقسيم البدعة عند من يرى التفصيل يف معىن البدعة ينظر 2
  .املرجع السابق، 697صأمحد بن علي املنجور، شرح املنهج  املنتخب إىل قواعد املذهب، : ـ ينظر 3
، 1حسني خمتاري،  وهشام الرامي، ج ،ت، 70صو سعيد بن لب، قريب األمل البعيد يف نوازل األستاذ أيب سعيد، أب: ـ ينظر 4

  .ه1424م، 2004 ،1دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط
  .، املرجع السابق10ج، 147صي بشرح صحيح الرتمذي، عارضة األحوذابن العريب،  : ـ ينظر 5
  .4، املرجع السابق، ج308، 307، 306صالقرايف، الفروق، : ـ ينظر 6
، دار الكتب ، مطبعة السعادة 5ج، 21صــ أيب عبد اهللا حممد بن حممد خلفه األيب، صحيح مسلم مع شرحه إكمال املعلم، 7

 .م1328العلمية، مصر، 
 .، املرجع السابق14صـ الغماري، إتقان الصنعة يف حتقيق معىن البدعة،  8
 .املرجع السابق، 96صـ ابن عاشور، فتاوى الشيخ حممد الطاهر بن عاشور،  9

 .م2009ه ـ 1430، 2حممد علوي املالكي، مفاهيم جيب أن تصحح، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط:ـ ينظر 10
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وهذا ال يعين أ�م يستحسنون كل احملدثات أل�ا ليست على رتبة واحدة هذا  ،أو املندوبة ،باحلسنة

 ،هم يف احلكم على بعض احملدثات دون بعض ثانياؤ راآومن جهة أخرى قد ختتلف  ،من جهة

وهذا ما توصلت إليه من خالل  ،لكنهم بصفة عامة متفقون على التفصيل فيها وعدم ذمها بإطالق

ويف نفس الوقت  ،مامل يقولوا مهلحىت ال نقوّ  ،همءيف فتاويهم والكتب اليت حتوي آراالبحث والتنقيب 

  : وفيما يلي بعض نصوصهم ،نكسب حبثنا األمانة العلمية يف النقل

وأما  ،فتناول املنهيات والبدع ،فهو الذي مل يشهد الشرع باعتباره ،ليس من الدينما « :قال األيب

  1»كالبدع املستحسنة  ،وهي من أمره ،اليت شهد الشرع باعتبار أصلها فهي جائزة

فقد  ،ملعنامها وليس احملدث والبدعة مذمومني �رد النظر إليهما حمدث وبدعة وال« :بن العريباقال 

  قال اهللا تعاىل                2،  وقال

, إىل ضاللةذم من البدعة ما خالف السنة ويذم من احملدث ما دعا وإمنا يُ  ، 3"نعمة البدعة: "عمر 

وهو سنة اخللفاء واألمة  ،فليس ببدعة وال ضاللة ،وما كان مردودا إىل قواعد األصول ومبينا عليها

   4»الفضالء  

فهي املسماة  ،املراد باحملدثات اليت ليس هلا يف الشريعة ما يشهد هلا بالصحة واجلواز«: قال القرطيب

   5».دعببال

واحلق :وقد خالفهم بقوله  ،نكار البدعإمجاع علماء مذهب املالكية على إوقد نقل القرايف 

 ،حيث قال جعلها مخسة أقسام حسب األحكام الشرعية اخلمسة ،فهو غري متفق معهم  ،التفصيل

   6.وقد فصلنا الكالم يف ذلك فيما سبق

                                                           
  .، املرجع السابق5ج، 21صـ األيب، صحيح مسلم مع شرحه إكمال املعلم،  1
 ) .2(اآلية  ـ سورة األنبياء، 2
 .44ـ البخاري يف الصحيح وقد سبق خترجيه، ص 3
 .، املرجع السابق10ج  ،147صـ  ابن العريب، عارضة األحوذي بشرح صحيح الرتمذي، 4
، ت، حمي الدين ديب متو، أمحد حممد السيد، دار بن كثري، دمشق، 7ـ القرطيب، املفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم، ج 5

 م1996ه ـ 1417، 1لطيب، طبريوت، دار الكلم ا
  .،  املرجع السابق4، ج229صالقرايف، الفروق،: ـ ينظر6
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  : تفسريه قوله تعاىليف «:بن عاشوراقال             

            1 ويف اآلية حجة النقسام البدعة إىل حممودة ومذمومة

   2».حبسب اندراجها حتت نوع من أنواع املشروعية فتعرتيها األحكام اخلمسة

أن البدعة ليست صنفا واحدا وروح الشريعة توجب علينا أن منيز بني  :قال حممد علوي املالكي

النظر الثاقب كما أن األحاديث و  وهذا ما يقتضيه العقل النري ،وسيئةأنواع البدع مبا فيها من حسنة 

  3.النبوية يفسر بعضها بعضا ويكَمل بعضها بعضا

  :بعض نصوص علماء الشافعية اليت تبني وجه كو�م مع الفريق املوسع واهللا أعلم 

وما  ،فما وافق السنة فهو حممود ،بدعة حممودة وبدعة مذمومة ،البدعة بدعتان«: قال الشافعي 

وذكروا  ،كذلك نفعل يف مناظرة أهل البدع إذا أظهورها: قال البيهقي ،خالف السنة فهو مذمومة

فإن كانت من احملدثات اليت ليس فيها ما خيالف الكتاب والسنة  ،كما فعل عمر:شبههم منها

واإلمجاع واألثر و فهي حممودة وإذا كانت احملدثات ختالف أصال من هذه األصول فهي البدعة 

  4».املذمومة

البدعة فعل مامل يعهد يف عصره صلى اهللا عليه وسلم وهي منقسمة إىل : قال العز بن السالم

  5.والطريق يف ذلك أن تعرض على قواعد الشريعة ،وحمرمة ،ومكروهة ،باحةوم ،ومندوبة ،واجبة

فما كان يف خالف ما أمر اهللا به  ،بدعة هدى وبدعة ضاللة ،البدعة بدعتان «:بن األثرياقال 

 ،وماكان واقعا حتت عموم ماندب اهللا إليه وحض عليه رسوله ،فهو يف حيز الذم واإلنكار ،ورسوله

  6».فهو يف حيز املدح

  

  

                                                           
  )27(ـ سورة احلديد، اآلية  1
 .، الدار التونسية للنشر27ج، 424، 422صـ ابن عاشور، التحرير والتنوير،  2
 .املرجع السابق، 107، 106صحممد علوي املالكي، مفاهيم جيب أن تصحح، :ـ ينظر 3
، 1، دار الرتاث، ط1ت،  أمحد صقر، ج، 469صـ أيب بكر أمحد بن احلسني بن علي البيهقي، مناقب الشافعي،  4

  .م1970ه، 1390
 ،  املرجع السابق، بتصرف2ج، 337صالعز بن عبد السالم، قواعد األحكام، :ـ ينظر 5
  .1، ج106حلديث واألثر، صـ جمد الدين أيب السعادات بن حممد اجلزري ابن األثري، النهاية يف غريب ا6
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  ومناقشتهاثار الصحابة والتابعين آالموسعين من الكتاب والسنة ومن  أدلة: المطلب الثاني

عين مما يلك، ذونصوصهم يف ملعىن البدعة راء علماء املالكية املوسعني معنا يف املطلب األول آ مرّ  

ما  وأن من البدعوهي  ،للبدعة أحكام أخرى غري الذم أنّ يف  اإلجتاه رأيه م �ا هذاعّ دَ هناك أدلة  أنّ 

  .واليت قد تكون واجبة، أو مندوبة، أو مباحة هو حسن

  :أدلة علماء المالكية الموسعين لمعنى البدعة من الكتب والسنة واآلثار

  :من الكتاب: أوال

  : لقد استدل املوسعني ملعىن البدعة بنصوص شرعية 

  :قوله تعاىل :نءامن القر  -                

                        

                             

          
1   

والراهب هو من ميتنع من التزوج خيفة أن يشغله ذلك  «:ن عاشور يف تفسريه هلذه اآلية باقال 

ابتدعوا ألنفسهم رهبانية ما "ابتدعوها:" ومعىن ،عن العبادة فهو العابد من النصارى املنقطع هللا

ألن سياق حكاية ذلك عنهم يقتضى  ،شرعناها هلم ولكنهم ابتغوا �ا رضوان اهللا فقبلها اهللا منهم 

ويف ذلك حجة  ،الثناء عليهم يف أحواهلم ألن اهللا مل يكتبها عليهم ولكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوانه 

ذمومة واندراجها حتت نوع من أنواع املشروعية فتعرتيها األحكام النقسام البدعة إىل حممودة وم

   2».اخلمسة كما حقق ذلك القرايف وحذاق العلماء

وذلك مندوب إليه  ،وتلعزلة عن الناس يف الصوامع والبيويف اآلية دليل على ا« :بن العريباقال 

  3».عند فساد الزمان وتغري األصدقاء واإلخوان

  

                                                           
 )27(اآلية ,سورة احلديد  ـ1
 .، املرجع السابق27، ج424، 422صالطاهر ابن عاشور ،التحرير والتنوير،   ـ2
، 3، راجع، حممد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط3ج، 1733صـ ابن العريب، أحكام القرءان،  3

 .م2003ه ـ 1424
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  : من السنة: ثانيا

  :من أشهر ما استدلوا به مايليف

عن عبد الرمحان بن عبد بن  ،قول عمر رضي اهللا عنه الذي رواه اإلمام البخاري بسنده -1

خرجت مع عمر بن اخلطاب ليلة يف رمضان على املسجد فإذا الناس أوزاع :" أنه قال ،القاري

إين أرى لو مجعت : فقال عمر ،ويصلي الرجل فيصلي بصالته الرهط ،متفرقون يصلي الرجل بنفسه

مث خرجت معه ليلة أخرى  ،هؤالء على قارئ واحد لكان أمثل مث عزم فجمعهم على أيب بن كعب

يريد آخر  ،البدعة هذه واليت ينامون عنها أفضل تنعم: قال عمر ،والناس يصلون بصالة قارئهم

  1".الليل وكان الناس يقومون أوله

لكن العلماء " وكل بدعة ضاللة: "بتداع مطلقا كقولهاالاءت أحاديث كثرية تذم البدعة ج-2

صوا هذا احلديث وغريه بأحاديث أخرى استدلوا �ا على مشروعية تقسيم املوسعني ملعىن البدعة خصّ 

  :البدعة وهي

 ،اعلم يا بالل:"احلارثعن كثري عن أبيه عن جده أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال لبالل بن -أ

كان له من األجر   ،إنه من أحيا سنة من سنيت قد أميتت بعدي: ما أعلم يا رسول اهللا؟ قال: قال

ومن ابتدع بدعة ضاللة ال يرضاها اهللا  ،مثل من عمل �ا من غري أن ينقص من أجورهم شيئا

  2".ينقص ذلك من أوزارهم شيئا ورسوله كان عليه مثل آثام من عمل �ا ال

من سن يف : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن جرير بن عبد اهللا البجلي قال  - ب

اإلسالم سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل �ا بعده من غري أن ينقص من أجورهم شيء ومن 

سن يف اإلسالم سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل �ا بعده من غري أن ينقض من أوزارهم 

  3".شيء

                                                           
  .44صخاري، وقد سبق خترجيه، ـ أخرجه الب 1
قال أبو  ،2677، رقم45، ص5جكتاب العلم، باب ماجاء يف األخذ بالسنن واجتناب البدع، ـ ـ أخرجه الرتمذي، السنن،   2

 . عيسى هذا حسن صحيح
 . 1017، رقم 393، 392ـ أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الزكاة، باب احلث على الصدقة ولو بشق مترة، ص  3
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من اسنت خريا : "قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال  - ج

فاسنت به كان له أجره كامال ومن أجور من اسنت به ال ينقص من أجورهم شيئا ومن اسنت سنة 

    1".سيئة فاسنت به فعليه وزره كامال ومن أوزاره الذي اسنت به ال ينقص من أوزارهم شيئا

فله أجرها ما  ،من سن سنة حسنة:" ى اهللا عليه وسلم قاليب صلّ واثلة بن األسقع عن النّ  عن -د

فعليه إمثها حىت ترتك ومن مات مرابطا  ،ومن سن سنة سيئة ،عمل �ا يف حياته وبعد مماته حىت ترتك

    2." يف سبيل اهللا جرى عليه عمل الرابط حىت يبعث يوم القيامة

أصول الشرع  توافقاحلسنة هي اليت ف ،بتقسيم البدعة إىل حسنة وسيئةح صرّ فهذه األحاديث تُ 

يت حسنة وكان أجرها ملن وهلذا مسّ  ،دثة لدخوهلا يف قاعدة شرعية أو عموم النصوصوإن كانت حمُ 

  .  3ئة هي اليت خالفت الشرع وقواعده ولذا فهي مذمومةوالسيّ  ،ها حىت بعد وفاتهسنّ 

إذ لو كان هناك ما يدل  ،اليدل عليها دليل شرعي ،قسيم أمر خمرتعاطيب أن التّ وقد أجاب الشّ 

يف عموم املأمور به أو املخري  ولكان العمل داخالً  ،بدعة ملا كان مثَّ  ،على وجوب أو ندب أو إباحة

وكون األدلة تدل على وجو�ا أو ند�ا أو إباحتها مجع بني  ،اواجلمع بني تلك األشياء بدعً  ،فيه

  4.متنافيني

  :الموسعين بقولهمالعلماء  وردّ  

من سن سنة :" ئ بدليل األحاديث املذكورة مثليستعمل يف احلسن والسيّ  فعل سنّ  أنّ  -

إال   ،ما من نفس تقتل ظلما: "واحلديث الصحيح الذي قال فيه صلى اهللا عليه وسلم....." حسنة

  5."القتل ل من سنّ ه أوّ كان على ابن آدم كفل دمها ذلك أنّ 

   

                                                           
 .10749، واسناده صحيح على شرط الصحيحني، رقم 437، 436، ص16ه أمحد يف مسنده، جـ أخرج1
 .1017، رقم1074، ص"اإلسالم" يادة ـ أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة، بز 2
  .املرجع السابق ، 18صالغماري، إتقان الصنعة يف حتقيق معىن البدعة ، :ـ ينظر 3
  .1، ج321صاالعتصام، الشاطيب، :ـ ينظر 4
، وأخرجه مسلم 3335، رقم، 635ـ أخرجه البخاري يف صحيحه، باب كتاب أحاديث األنبياء، باب خلق آدم وذريته، ص 5

  .1677، رقم695، 694يف صحيحه، كتاب القسامة واحملاربني، باب بيان إمث من سن القتل، ص
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ترد و  ،رد إىل معانيه املقصودة بقرائن سياق الكالميُ ........" من سن سنة سيئة" :أيضا حديث ـ 

أو أخذ أي حكم  ،اآلثار الواردة  عن السلف إىل أدلتها الشرعية فما وافق منه األدلة كان مستحسن

  1. أعلمفهو البدعة املذمومة واهللا ،وإن خالف األدلة والقواعد ،من األحكام اخلمسة الذي ينسبه

  :الشاطيب هذا االستدالل مبا يلي وقد ردّ 

 ،ليس املراد منه االخرتاع البتة ،احلديث..."من سن سنة حسنة: "قوله صلى اهللا عليه وسلم ـ أنّ 

وقد  ،وإال لزم التعارض بني األدلة القطعية واليت ورد فيها ذم البدع مطلقا ومثل هذا الدليل الظين

فهو من قبيل العام  ،جرى االتفاق من احملققني أال تعارض بينهما لسقوط الظن وعدم اعتباره

ـ أن أحاديث الذم تكرر عمومها يف كثري من األحاديث من 1: واخلاص ولكن فيه النظر من وجهني

  2.فإذا تعاضدت أدلة العموم من غري ختصيص مل يقبل القول بتخصيصها ،غري ختصيص

وقد تقدم  ،هذا يف حالة عدم وجود تلك األحاديث اليت ظاهرها يدل على التخصيصلكن أقول 

  .ذكرها وهي كثرية

وليس االستنان  ،أن املراد باحلديث هو العمل مبا ثبت من السنة النبوية على كذلك رد الشاطيبـ  

ن الذي قيل يف معناه أ...."من سن سنة سيئة"ـ حديث 1: وذلك من وجهني ،مبعىن االخرتاع

  :البدعة ترادف السنة احلادثة سواءا كانت خريا أو شرا مبا يلي

فدل  ،ية الصدقة وترغيب الناس فيها والصدقة مشروعة باتفاقأن سبب  احلديث وقصته يف سنيّ  ـ1

أي من أحيا وليس من أخرتع كما يفيد ذلك ويوضحه حديث جرير "من سن " ذلك أن املراد من

كنا عند رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم ملا رأى �م من الفاقة،   :بن عبد اهللا رضي اهللا عنه قال

 فدخل، مث خرج فأمر بالال فأذن و أقام، مت خطب فقال         

     ية اليت يف سورة احلشرو اآل           

  "3 حىت قال "من درمهه، من ثوبه من صاع بره، من صاع متره ،و بعد تصدق رجل، من ديناره

مث :بصرة كادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت، قال قال فجاءه رجل من األنصار "و لو بشق مترة"

                                                           
 .بتصرف املرجع السابق، 100ص ابن عاشور، فتاوى بن عاشور،: ـ ينظر 1
  .، املرجع السابق، منقول بتصرف1ج، 208، 207صـ االعتصام،  2
3
 ).18(الحشر االیة  - 
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تتابع الناس حىت رأيت كومني من طعام و ثياب، حىت رأيت رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم يتهلل  

من سن يف اإلسالم سنة حسنة، فله أجرها و "كأنه مذهبة، فقال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم

ورهم شيء، و من سن سنة سيئة، كان عليه وزرها و أجر من عمل بعده من غري أن  ينقص من أج

  "  وزر من عمل �ا من بعده من غري أن ينقص من أوزارهم شيء

ال ميكن محله على االخرتاع الن   "من سن سنة حسنة أو سيئة":ـ قوله صلى اهللا عليه وسلم 2

كو�ا حسنة أو سيئة ال يعرف إال من جهة الشرع، و ألن التحسني و التقبيح خمتص بالشرع، ال 

و إمنا يقول بالتحسني و التقبيح بالعقل  مدخل للعقل فيه و هو مذهب أهل السنة واجلماعة،

  1 .املبتدعة

أو قبيحة بالشرع فال تصدق إال على الصدقة  إما حسنة بالشرع ،فلزم أن تكون السنة يف احلديث

املذكورة و ما أشبهها من السنن املذكورة و تبقى السنة السيئة منزلة على املعاصي اليت ثبت بالشرع  

عليه يف حديث ابن آدم حيث قال رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم  نبهكو�ا معاصي كالقتل امل

  . 2"ألنه أول من سن القتل"

وفيه مصلحة دينية أو  ،مينع من كون احلديث يشمل كل فعل ال خيالف الشرع لكن هذا ال 

  .واهللا أعلم ،ترجع بالنفع العام على كل من اسنت �ا ،دنيوية

   ):الشاطيب(رد عليهم كذلك 

لذا محلناه على  يءألن سببه مل يقيده بش ،فاملراد ظاهره ،ومن ابتدع بدعة ضاللة: قولهن أب

  3.ظاهره

  .اآلثار التي استشهد بها الموسعون على وجود بدع حسنة أثر عمر رضي اهللا عنهومن أهم 

خرجت مع بن اخلطاب ليلة يف رمضان إىل : قالأنه : عن عبد الرمحان بن عبد بن عبد القاري -

فقال  ،ويصلي الرجل فيصلي بصالته الرهط ،املسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه

لو مجعت هؤالء على قارئ واحد لكان أمثل مث عزم فجمعهم على أيب بن كعب مث إين أرى : عمر

                                                           
باب احلث على الصدقة و  ، صحيحه يفأخرجه مسلم واحلديث  ؛ ، املرجع نفسه1ج، 308ـ  305صاالعتصام ، : ينظر ـ 1

  .1017رقم ، 704، ص2جلو بشق مترة، 
، 7321، رقم 1396باب إمث من دعا إىل ضاللة أو سن سنة سيئة، صكتاب االعتصام، البخاري، الصحيح،  ـ أخرجه  2

 .1677، رقم 694بيان إمث من سن القتل، ، صباب كتاب القسامة واحملاربني، مسلم يف صحيحه،  وأخرجه 
  .1جاملرجع السابق، ، 308، 307صاإلعتصام، : ـ ينظر 3
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لبدعة هذه واليت ينامون نعمت ا: قال عمر ،خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصالة قارئهم

  1."يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله ،أفضل عنها

وإياكم وحمدثات " «: هذا احلديثقال ابن العريب يف شرحه على سنن الرتمذي يف شرحه   -

حمدث ليس له أصل إال الشهوة والعمل  -: اعلموا علمكم اهللا أن احملدث على قسمني " األمور 

وحمدث حيمل النظري على النظري فهذه سنة اخللفاء واألئمة  ،عاطل قطمبقتضى اإلرادة فهذا با

فقد قال اهللا  ،وليس احملدث والبدعة مذمومني �رد النظر إليهما حمدث وبدعة وال ملعنامها ،الفضالء

   :تعاىل                2،  وقال

وما  ، وإمنا يذم من البدعة ما خالف السنة ويذم من احملدث ما دعا إىل ضاللة ،3"نعمة البدعة":عمر

وهو سنة اخللفاء واألمة  ،فليس ببدعة وال ضاللة ،كان مردودا إىل قواعد األصول ومبينا عليها

    4»".الفضالء

رمضان بأن صالة الرتاويح يف : قال الشاطيب معلقا على قول عمر رضي اهللا عنه نعمت البدعة -

وإىل هذا ذهب بن 5.مجاعة يف املسجد قد قام �ا النيب صلى اهللا علية وسلم واجتمع الناس حوله

  6.تيمية رمحه اهللا

ن أصل ما وصفها بنعمت أل ،"نعمت البدعة هذه:"فقال عمر «:رقاين يف شرح املوطأقال الزّ  -

 ،نعمت البدعة: وقال ابن عمر يف صالة الضحى ،خالف السنة ،وإمنا البدعة املمنوعة ،فعله سنة

 :"وقال تعاىل                    "
7.«8  

 ،يدل على أنه ممن يضيق معىن البدعة حسب شرحه لألثر والتمثيل عليه ،وظاهر كالم الزرقاين 

وإمنا البدعة املمنوعة خالف السنة يدل على أنه يقر بالبدعة : لكن من جهة أخرى حني قال

                                                           
  .44ه، كتاب صالة الرتاويح، وقد سبق خترجيه، صـ أخرجه البخاري يف صحيح 1
 )2(ـ سورة األنبياء ، اآلية  2
 44البخاري، الصحيح، وقد سبق خترجيه، ص - 3
 .، املرجع السابق10ج ، 147صـ عارضة األحوذي بشرح صحيح الرتمذي،   4
 .، املرجع السابق2ج، 136صاإلعتصام، : ـ ينظر 5
  .1، ج327، 326صوينظر الشاطيب، اإلعتصام،  ؛بتصرف، 1، ج276صـ ابن تيمية، إقتضاء الصراط املستقيم،  6
  )27(یة اآل سورة الحدید، - 7
  .1املطبعة اخلريية،  ج، 340صـ الزرقاين، شرح  الزرقاين على صحيح املوطأ و�امشه صحيح سنن أبو داوود ،  8
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هو  من أن األمر املبتدع معيار قبوله ،نييكون رأيه هو ما ذهب إليه املوسعوحيتمل أن  ،املشروعة

ما فعله السلف كان أصله موجودا لذا هو ليس من قبيل  مقصوده أنّ  أم أنّ  ،عدم خمالفته الشرع

  .أم أن يف كالمه تناقض واهللا أعلم،البدعة املمنوعة 

 ال ،وسيئة مما ال  أصل له يف الشرع أن القول بأن البدعة تنقسم إىل حسنة: )املضيقني(قالوا أيضا

سلم إال على سبيل الذم وأما سول اهللا صلى اهللا عليه و ر لفظ البدعة على لسان دليل عليه إذ مل يرد 

قول عمر رضي اهللا عنه نعمت البدعة هذه فليس فيه ما يفيد أن لفظ البدعة مبجرده يطلق يف الشرع 

  .1فهي تنقسم إىل حسنة وسيئة ،البدعة مبعناها اللغوي رما هو حسن وإمنا يقصد بقول عمعلى 

ألنه صلى �م من قبل أيب بن   ،كما أن يف احلديث ما يدل على أن صالة الرتاويح مجاعة سنة  

ألن زمنه كان زمن وحي  ،كعب وهذا دليل سنيتها وقد تركها فقط خشية أن يعتقد الناس وجو�ا

وتشريع وهذه علة تركه هلا ملا زالت العلة مبوته صلى اهللا عليه وسلم رجع األمر إىل ما كان عليه وقد 

   :ثبت اجلواز فال ناسخ له ومل يقم به أبو بكر ألمرين

بكر رأى أن ما عليه  املسلمون  من قيامهم آخر الليل أفضل من مجعهم يف أول الليل  أبا أنّ -

  .على قارئ وحد

وقد يكون لضيق زمانه عن النظر يف هذه الفروع النشغاله بأهل الردة وغري ذلك مما هو أهم من  -

لو : قال -ا كما يف اخلربويف زمن عمر متهد اإلسالم ورآهم يف املسجد يصلون أوزاعً  ،صالة الرتاويح

مث  ،مجعت الناس على قارئ واحد لكان أمثل فلما مت له ذلك نبه على ن قياسهم آخر الليل أفضل 

  .اتفق السلف على صحة ذلك وإقراره واألمة ال جتتمع على ضاللة

وإذا ثبت مشروعية  "نعمت البدعة هذه" :عنه وحسنها بقولهقد مساها عمر رضي اهللا : فإن قيل -

  2.ثبت مطلق االستحسان يف البدع ،بدعة حسنة

أنه مساها بدعة باعتبار ظاهر احلال من حيث تركها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم : فاجلواب -

 يضر تسميتها بدعة ومل تقع يف زمن أبو بكر ال أل�ا بدعة يف املعىن وإمنا ألسباب أخرى ذكرناها فال

                                                           
  .، بتصرف1املرجع السابق، ط ، 22، 21ص وأسس يف السنة والبدعة، حسام الدين عفانة، قواعد: ـ ينظر 1
  .، املرجع السابق52، 51صـ الطرطوشي،  2
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ولكن ال جيوز أن يستدل �ا على جواز االبتداع لقول عمر باملعىن الذي قصده ألن ذلك  ،يف اللغة

  1.نوع من حتريف الكلم عن مواضعه

ما الذي جيعل هذا االجتاه متيقن من أن قصد عمر من قوله بدعة هي البدعة اللغوية؟ إذ  :تعقيب

خاصة إذا التفتنا إىل األدلة اليت ختصص عموم ما جاء يف األحاديث اليت تذم  ،ال دليل على ذلك

ثناء من توالذي يبقى جزء منه أو اس ،غالبما يكون البدع بإطالق كما أن كلمة كل حتتمل معىن 

وليس املقصود   ،الناس يف غفلة: كأن نقول مثال   ،ما يغلب على وصف البدعة هو الذم نأل،الكل 

  . غالب الناس واهللا أعلم كل الناس لكن

  :واحتج هذا االجتاه أيضا حبديث عائشة رضي اهللا عنها

  2."من أحدث يف أمرنا ما ليس منه فهو رد:" حديث عائشة رضي اهللا عنها أنه صلى اهللا عليه قال

من  ،فإن معناه ،وقاعدة من قواعده ،وهذا احلديث معدود من أصول اإلسالم «:قال ابن حجر

  3».ن ماال يشهد له أصل من أصوله فال يلتفت إليهاخرتع يف الدي

أن : حيتج �ذا من أهل األصول من يقول"حدث يف أمرناأمن " «:قال املازري يف توجيهه حلديث

واملنهيات  ،النهي يدل على فساد املنهي عنه ألنه أخرب أن كل ما أحدث مما ليس  من الدين فهو رد

ومن أنكر من أهل األصول كون  ،احملرمات كلها ليست من أمره صلى اهللا عليه وسلم فيجب ردها

فيقول هذا خرب يتطرق إليه االحتمال والتأويل فال ،النهي يدل على فساد املنهي عنه على اإلطالق

  4».يستمسك به يف مثل هذه املسألة

أما  ،فتناول املنهيات والبدع ،يشهد الشرع باعتباره ما ليس من الدين فهو الذي مل«: قال األّيب 

  5».وهي من أمره كالبدع املستحسنة ،فهي جائزة ،اليت شهد الشرع باعتبار أصلها

فلو   ،ويبني معناه واملراد منه" كل بدعة ضاللة:" ص حلديثصّ وهذا احلديث خمَُ : قال الغماري

 ،"من أحدث يف أمرنا هذا شيئا فهو رد: "لقال عليه الصالة والسالم ،كانت البدعة كلها ضاللة

 ،حمدث حسن: وهذه الكلمة يف احلديث تدل على أن احملدث نوعان"ما ليس منه: "....لكنه قال

                                                           
  .52، 51الطرطوشي، املرجع نفسه، ص: وينظر ؛1املرجع السابق، ج، 195، 193صالشاطيب، اإلعتصام، : ـ ينظر 1
  39ـ أخرجه البخاري ومسلم، وقد سبق خترجيه ، ص 2
  5، املرجع السابق، ج302صتح الباري، ـ ابن حجر، ف 3
  .م1987، 2، بيت احلكمة ، تونس ، ط2ج، 405صـ املازري، املعلم شرح صحيح مسلم،  4
  .5، املرجع السابق، ج21صـ األيب، شرح صحيح مسلم مع شرحه إكمال املعلم،   5
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وهو الذي خالف القواعد  ،وحمدث مذموم ،وهو الذي شهدت له القواعد والنصوص الشرعية

  1.الشرعية والنصوص

من جوامع الكلم حبيث لو غري " ليس منه فهو رد من أحدث يف أمرنا ما"ديث ح:بن عاشوراقال 

هلا  ،من: وكلمة ،يف :وكلمة ،أمرنا :ألن كل من كلمة ،لفظ منه إىل غريه لفات معىن عظيم

من أحدث يف سريتنا عمل مل يكن : فلو قلنا ،وجمموع أحوالنا ،تعين شأننا"أمرنا " فكلمة ،خصوصية

لظن أن املعىن هو إحداث دين  ،من أحدث يف ديننا: كذلك لو قلنا  ،من عملنا ملا كان هلذا فائدة

وليس يف أحوال  ،فيها خصوصية وهي كون اإلحداث داخل يف الدين"يف"كذلك كلمة   ،جديد

" من"وكلمة  ،أمرنا وهذا أيضا غري مفيدمن أحدث مع أمرنا أو بعد : املعيشة فلوال وجودها مثال

أيضا هلا خصوصية فوجودها يعين أن احملدث املردود ما كان غري متصل بالدين ألنه ال يتصور أن 

 ،فإن املراد منه ،أما ما ليس منه ،يكون احملدث املقصود من الدين ألنه لو كان كذلك ما كان حمدثا

كإحداث التعبد بالوقوف : مثل ،س موجود يف الدينوهو جنس األفعال لي ،أنه ليس من أمر الدين

   2.يف الشمس

  :د هذا الكالم الكثري من العلماء غري املالكيةوقد أيّ 

 ،البدعة أصلها ما احدث على غري مثال سابقو ، "نعمت البدعة" «: قال ابن حجر عن قول عمر

والتحقيق أ�ا إن كانت مما تندرج حتت مستحسن  ،وتطلق يف الشرع يف مقابل السنة فتكون مذمومة

 فهي من رع فهي مستقبحة وإّال يف الشرع فهي حسنة وإن كانت مما تندرج حتت مستقبح يف الشّ 

  3»قسم املباح وقد تنقسم إىل األحكام اخلمسة

  

  

  

  

  

                                                           
 .املرجع السابق، 23، 22صإتقان الصنعة يف حتقيق معىن البدعة، : ـ ينظر 1
  .املرجع السابق، بتصرف، 101صفتاوى بن عاشور، : ينظرـ  2
  .، املرجع السابق4، ج298صـ ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري،  3
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  :ومناقشتها بعض المحدثات التي أحدثها الصحابة بعد العهد النبوي: المطلب الثالث

  1.، وقد سبق ذكر األثرجتماع يف صالة الرتاويحاالعمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ث احدإـ 

 وذلك وم اجلمعة يف السوق يآذانا ثالثا عثمان بن عفان زيادة ـ 
ّ
ائب بن يزيد عن السّ ف ناس،ا كثر المل

عليه وسلم ه إذا جلس اإلمام على املنرب على عهد النيب صلى اهللا أولّ  النداء يوم اجلمعة انك" :قال

زاد النداء الثالث   ،وكثر الناس ،فلما كان عثمان رضي اهللا عنه ،وأيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما

  2."وهي دار يف سوق املدينة ،على الزوراء

ويقال له باعتبار سبقه يف الزمان  ،ا باعتبار إضافته إىل األذان األول واإلقامةي هذا األذان ثالثً ومسُ 

وغري هذه اآلثار اليت أحدثها الصحابة بعد  3،ويقال له ثان بإسقاط اعتبار اإلقامة ،على أذان اجلمعة

  .العهد النبوي كثري

على ال جتتمع األمة ألن  ،به الكتاب وال السنة ن السلف الصاحل يعملون مبا مل يأتوقد كا

إن :"عنه قال عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا  ،ه املسلمون حسن فهو عند اهللا حسنفما رآ ،ضالل

مث نظر يف  ،فبعثه برسالته ،اهللا عز وجل نظر يف قلوب العباد فاختار حممدا صلى اهللا عليه وسلم

ا رآه املسلمون حسن فهو عند فمّ  ،اء نبيهر ووز  ،فجعلهم أنصار دينه ،قلوب العباد فاختار له أصحابا

   4."اهللا حسن وما رآه املسلمون قبيحا كان عند اهللا قبيح

 ،"قدر ما أحدثوا من الفجورحتدث للناس أقضية ب ":زبه أيضا قول عمر بن عبد العزي ومما استدلوا

ور وإن مل يكن لتلك احملدثات واخرتاعها على قدر اخرتاع الفجار الفجوهو �ذا جييز إحداث البدع 

  .ومن ذلك تضمني الصناع وهو حمكي عن اخللفاءأصل، 

فعله الرسول صلى اهللا عليه وسلم  السلف والصحابة قد ابتدعوا مامل ي لقول بأنّ ا الشاطيب بأنّ  ردّ 

  .ال البدعة ,قبيل املصاحل املرسلة منوذلك  ،مجع القرءان وغريه كجمع

 وجهاثوا من الفجور ، فلم أرى له حتدث للناس أقضيت فيما أحد :بن عبد العزيزاقول عمر ا أمّ ـ  

من طريق صحيح و إن سلم، فراجع إما ألصل املصاحل املرسلة، و إما لباب حتقيق املناط، وليس كما 

                                                           
 .44صـ سبق ذكر األثر وخترجيه،  1
 . 912، رقم182ـ أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اجلمعة، باب األذان يوم اجلمعة، ص 2
 .، املرجع السابق70، 65، 61صالغماري، إتقان الصنعة يف حتقيق معىن البدعة، : ـ ينظر3

 
 .241، ص91، ص1ـ أخرجه مالك يف املوطأ، باب قيام رمضان وما فيه من الفضل، ج  4
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على قدر اخرتاع الفجار للفجور وإن يكن حداث األقضية واخرتاعها إقالوا إنه يدل على إجازة 

  1.ذلك تضمني الصناع لتلك احملدثات أصل ومن

قال وإن كان املقصود من   ،قول عمر بن عبد العزيزهنا الشاطيب رد استدالل املوسعني ب: تعقيب

ف ولكن نقول أن أصل اخلال ،فيه مصلحة الناس فيقول هو من قبيل املصلحة املرسلة كالمه هو ما

ن بدعة حسنة يراه الشاطيب مصلحة مرسلة فال يصح االستدالل مبا يف لفظ البدعة فما يراه املوسعو 

  .هو أصل اخلالف واهللا أعلم

طها رسلة كالبدعة احلسنة فالبد للمعىن املناسب الذي يرباملصاحل امل أنّ بمنا وإن سلّ : قال الشاطيب 

  :خيلوا من ثالثة أقسام احلكم أن الب

مناقضا  أن يكون إّال  ,رع بقبوله فال إشكال يف صحته وال خالف يف إعمالهشهد الشّ  إن :أحدها

  .واألطراف وغريهافوس كشريعة القصاص حفظا للنّ ,للشريعة 

يقول  إمناو  ،تقتضي احلكم لنفسها شهد الشرع برده فال سبيل إىل قبوله إذ املناسبة الإن  :ثانيا

  .قبيح العقليحسني والتّ أهل التّ  ذلك

  : فهذا على وجهني ,باعتباره وال بإلغائهواهد اخلاصة فلم تشهد سكتت عنه الشّ  إن :ثالثا

  .يرد نص وفق ذلك املعىن كتعليل منع القتل للمرياث معاملة له بنقيض قصده  ّال أ ـ1

رع يف اجلملة بغري دليل عتربه الشّ اوهو أن يكون لذلك املعىن جنس  ,أن يالئم تصرفات الشرع ـ 2

  . ستدالل املرسل باملصاحل املرسلة وهو االمعّني 

الصحابة قد عملوا مبا مل يأت به  جة أن السلف الصاحل و أعالمهم حا جواب الشاطيب عن أمّ 

  .كتاب و ال سنة مما رأوه حسنا و أمجعوا عليه، وال جتتمع أمة حممد على ضاللة

قد عمل  ال من قبيل البدعة احملدثة واملصاحل املرسلة مجيع ما ذكر فيه من قبيل املصاحل املرسلة نّ إف

ة عند أهل تالفقهية الثاب مبقتضاها السلف الصاحل من الصحابة و من بعدهم فهي من األصول

  2.األصول

                                                           
  .بتصرف املرجع السابق،، 309، 303ص ،1جاالعتصام،:ينظرـ  1
  .، بتصرف309، 303ص ،  املرجع نفسه،1الشاطيب، االعتصام،ج: ـ ينظر 2

  .مما يتبني يف البحث أنين اعتمدت كثريا على االعتصام للشاطيب،  لقلة املراجع عند املالكية موضوع البدعة: مالحظة 
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 ،فصيل يف البدعةقسيم والتّ ن على إثبات وجود التّ و ذا احلديث الذي  يستدل به املوسعه: مالحظة

وقد اختلف استدالل كل  ،قني على ذم كل البدع وإنكارهاهو نفسه احلديث الذي احتج به املضيّ 

   .به منهما
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  : الموسعين لمعناها  المستحسنة عند تطبيقات لبعض البدع : المطلب الثالث

والتحضري والتصبيح والنفري والبوق يف شهر  ،والتأهيب ،مام باملصلني عقب الصالةدعاء اإلـ 

فكما أن األذان شرع  ،رمضان ورفع الصوت بالذكر أو بغريه والشرع شهد باعتبار جنس مصلحتها

أهيب صبيح والتّ فالتّ  ،بالدخول يف الصالةملصلحة اإلعالم بدخول الوقت واإلقامة شرعت لإلعالم 

من اإلعالم بأنه أيضا ومل يف التأهيب  ،عالم بقرب حضور الصالةحضري ملا فيهم من مصلحة اإلوالتّ 

وذلك  ،وراء يوم اجلمعةا بالزّ ويشهد لذلك زيادة عثمان آذانً  ،يوم اجلمعة ملن ليس عنده شعور به

بن عرفة أال يكون القصد يف القيام �ذه البدع أ�ا من وشرط ا ،حيث كثر الناس ،ملصلحة اإلعالم

يف مجيع  هأدبار الصلوات املفروضة معموال بمل يزل الدعاء «:بن لباسعيد  أبو وبه قال ،1قبيل السنة

وعلى  ،وغاية ما يستدل به منكروه هو ما مل يكن من عمل السلف ،أقطار األرض من غري نكري

فالرتك ليس مبوجب حلكم يف ذلك املرتوك إال جواز الرتك وانتفاء  ،تقدير صحة ذلك النقل إن صح

وأما حترمي أو لصوق كراهة فال والسيما يف ما له أصل مجلي  متقرر من الشرع   ،احلرج فيه خاصة

  2».ءكالدعا

واستحسنها العلماء كابن حبيب ألن القراءة يف ذا�ا عبادة فهي املشهود هلا : القراءة على امليتـ 

وهو انتفاع  ،تكون كالوقت للعبادة ملقصد حسن ة حالعّني وغاية ما يف ابتداعها أ�ا تُ  ،تبارباالع

  3.فرأى أال مانع من تعيني وقت هلا ،امليت بثوا�ا والشريعة مبنية على الرمحة

وكذلك يف  ،ن مل يكن القصد منه التشبه باحلاجفهو عند هؤالء ليس بدعة إ :االجتماع يوم عرفةـ 

ئ فيها إذا مل يجتماعات ال شفهذه اال  ،واالحتفال باملولد النبوي الشريف ،ليلة النصف من شعبان 

ألن اخلطر  ،يقصد �ا التعبد �ا إىل اهللا فهي ليست مشروعة كما أ�ا ليست معارضة ألصول الدين

دعاء واغتنام الفرصة فعلى املسلم استغالل هذه املناسبات لل ،اعتقاد مشروعية ما ليس مبشروع
                                                           

حممد بن يوسف : وينظر؛ املرجع السابق، بتصرف، 711، 697صعلي املنجور، املنهج املنتخب إىل قواعد املذهب، : ـ ينظر 1

، 1ت، حممد بن سيدي حممد بن محّني، ط، 231، 99صبن أيب القاسم بن يوسف املواق، سنن املهتدين يف مقامات الدين، 

  .م، مؤسسة الشيخ مرييه ريه إلحياء الرتاث والتبادل الثقايف، املطبعة، بين يزناسن سال2002

     

ابن لب مع  من يوسع مدلول البدعة،  لكنه أنكر على من قرأ  : مالحظة. 70تقريب األمل البعيد، املرجع السابق، ص: ينظر 2-

  .69نفس املرجع، ص : نظراهللا أكرب، اهللا أكرب ؛ ي: ذ يقوليف اإلشفاع بسورة الضحى، مث أخ
هـ 1416، 1، ط2ج، 238صحممد بن يوسف بن ايب القاسم بن يوسف املواق، التاج واإلكليل ملختصر خليل، : ـ ينظر 3

  .املرجع السابق، 109، 108صابن عاشور يف فتاواه، : وينظر ؛دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان م،1994
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خاصة  ،لتذكري الناس وإرشادهم للخري فهذا أوىل من صدهم واإلنكار عليهم من حيث املصلحة

عادي وليس عبادة وهذا ما نعتقده وندين به ويبقى عبارة عن عادة خّرية  ر حياء ذكرى املولد فهو أمإ

  1.الذكر كما أن ذكراه ال تتعلق بيوم معني وإمنا شأنه يذكر دائما يف حلقات

ات اليت يفعلها بعض الناس مثل ب املنكر حتفال بسبالكثري من العلماء حيتج مبنع اال يف نظريو 

أهم مقاصد هذه الذكرى هي حصول  ا يقع إال أن منمّ ، لكن بغض النظر عختالط مثالاال

 صلى اهللا حمبتهشتياق إليه صلى اهللا عليه وسلم الذي هو رجاء كل مؤمن كما أنه من عالمات اال

وقد ذكر ذلك حممد سعيد رمضان البوطي رمحه اهللا يف أحد براجمه التلفزيونية حيث مثل  ،عليه وسلم

شتياق إليه لكن مع مرور الوقت تتغافل عن اال ,ا وحلبها لهت حيث أ�ّ بنها امليّ ه  باشتياق األم الل

ن وتشتاق الذكريات فتحِ  هلا كل د اشتياقها له وعادت تتجدّ  ،دفة بعض أغراضها إذا حملت بالصّ أمّ 

يالده عليه ذكرى موالسبب   ياق للمؤمنتشقد حيصل ذلك االإليه أكثر من ذي قبل فكذلك تفعل 

.أعلم أفضل الصالة والتسليم  

لقوله نعمت  ،بدعة حسنة ابتدعها عمر رضي اهللا عنه ،فهي بالنسبة هلذا الفريق: صالة الرتاويحـ 

قاعص ومن املصلحة فيها أن يف اجلماعة تشجيع على عدم التّ  ،البدعة بعد أن رآهم يصلون مجاعة 

  .م للبدعة يدل على ذلك واهللا أعلموتقسيمه، فجمعهم هو البدعة ال الصالة نفسها ،عنها

 وإمنا ،كل جديد  ال يذمُ   هذا الفريق كما قد سبق معنا نّ يتبني لنا أ ،ومن خالل عرضنا هلذه البدع 

يفصل يف ذلك بعرض ما استحدث يف جمال العبادات على نصوص الشرع وقواعده فإن خالفتها 

رع واهللا ولتها قواعد الشّ اأو يكون حكمها حسب ماتن ،فمذمومة وإن وافقتها فهي البدعة احلسنة

  .أعلم

  

  

  

  

                                                           
، 309صحممد عرفه الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري و�امشه الشرح املذكور مع تقريرات حممد عليش، : ـ ينظر 1

 .املرجع السابق، 307، 306صهيم جيب أن تصحح، حممد علوي املالكي، مفا: وينظر ؛، دار إحياء الكتب العربية1ج
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  :في حكم البدعة رجيحوضوابط التّ  مناقشة أدلة الفريقينخالصة  :الرابعالمطلب 

اخلالف الذي دار بني الفريقني حول البدعة بني ألهم أسباب خالصة سنعرض يف هذا املطلب و 

وذلك بضوابط سيأيت رأي ثالث جيمع إىل حد ما بني الرأيني جح ر مث بعد ذلك نُ القبول والرد، 

  .ذكرها

يعود  منشأ اخلالف الذي جرى بني الفريقني يف حترير معىن البدعة :خالصة مناقشة أدلة الفريقين 

وهذا ما جعل االجتاه  إىل كو�ا وأهلها موصوفون على لسان الشرع بصفات حمذورة ومعاين مذمومة

واالجتاه الثاين يفصل فيها لألحاديث الواردة يف السنة احلسنة،  ،األول يضيق معناها وحيصرها يف الذم

  .1حناها يف املباحث السابقةوقد مر معنا من األدلة ما يدل على ذلك وقد وضّ 

البدعة قد وصفت بلسان الشرع بصفات مذمومة، لكن هذا ال يعين أن استحسان  والذي أراه أنّ 

ألننا جيب أن نراعي القصد من استحسان  ،بعضها وفق قواعد الشرع ونصوصه يعترب مضاهاة للشرع

وهذا املعىن بعيد عن  ،وتكون بنية القربة نصوصوأعين �ا اليت ال ختالف ال ،العلماء لبعض البدع

ذهب إليه  وهذا ما لعلماء أن يبتدعوا بنية الزيادة يف الدينلخاصة  نمضاهاة الشرع فال ميك

وذلك لآلثار الكثرية للسلف اليت جاء فيها إطالق البدعة على أمور حسنة كقول عمر يف  ،نو املوسع

يف تفسريه لآلية الواردة يف  وقول ابن العريب ،وقول احلسن يف القصص يف املسجد ،صالة الرتاويح

  " ورهبانية ابتدعوها "سورة احلديد اليت جاء فيها 

  :أسباب الخالف 

  :أن أصل اخلالف يدور على ثالثة فصول" وخالصة القول 

   .ـ هل البدعة صنف واحد أم أ�ا أصناف حبسب الدليل الذي يشهد هلا1

   2 .على النهي أو ال داللة له على ذلكعبديات له داللة ـ هل الرتك مع قيام الداعي يف التّ 2

  

  

  

                                                           
  .   20املبحث األول، ص : ــ ينظر 1
   .ه1413 ،1الناشر، اإلسالم اليوم، ط، 123صعبد اهللا بن بية، مشاهد من املقاصد،  ـ2



 .ى البدعة وأدلتهم وأثرها على الفروع الفقهيةعلماء المالكية الموسعين لمعنآراء   المبحث الثالث                 

 

 
71 

ـ الفرق بني إضافة املرتوك إىل عبادة حمدودة و اعتقاده جزء مكمل هلا فال يشرع أو عدم إضافته 3

  1فريد إىل أصل الوجوب أو االستحباب

سم بدعة اا و هلا حكم واحد و إن أطلق ا واحدً ق يرى البدعة صنفً الفريق املضيّ  ا األول فهو أنّ أمّ 

الذم و  وهفلشرعي غوي أما معناها اإشارة إىل معناها اللُّ  فهو "عمر نعمت البدعة"عليها يف قول 

البدعة أصناف تدخل يف العبادات و العادات  أما الفريق املوسع فهو يرى أنّ ، و التقسيم مرفوض

وتنقسم إىل مخسة أقسام حسب ما يقتضه احلكم الشرعي من وجوب و استحباب و إباحة وكراهة 

  . و حرام 

يب صلى اهللا عليه و يء يف عصر النّ ترك العمل بالشّ  ق يرى أنّ الفريق املضيّ  فهو أنّ : ا الثاينو أمّ 

ا الفريق املوسع فريى أن الرتك ال يستقل أمّ و  ،عدم مشروعيته قتضى له يدل علىسلم مع وجود امل

    :نذكر بعضها ة احملدث ألنه حيتمل أوجه متعددةدليال على عدم مشروعي

ـ أنه صلى اهللا عليه وسلم قد يرتك شيئا مباحا فال يدل تركه إال على رفع احلرج من أجل أنه 1

 2.يعافه مثال كرتكه ألكل الضب

  ـ أنه قد يرتك  بعض املستحبات أحيانا خوفا من أن تفرض على الناس كرتكه 2

  .وقد روت عنه ذلك عائشة رضي اهللا عنها ،بحة للتسبيح بالسّ 

ورمبا فعل  ،ـ قد يرتك عليه الصالة والسالم أمرا ألنه خالف األوىل فيفعل األوىل ويواظب عليه3

  .الكراهةاملرتوك يف أوقات نادرة لبيان اجلواز وعدم 

ـ أننا جند أصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يفعلون بعض القربات يف مقام الرتك 4

ويهجمون على العمل بدون سؤال مما يدل على أن تركه صلى اهللا عليه وسلم ليس حائال دون عمل 

يسكت وهو عليه الصالة والسالم أحيانا يثين على فعلهم أو ،وال حاجزا دون مباشرة قول أو فعل

  3 .وما المهم وال وخبهم مما يدل على سعة األمر

                                                           
   .منقول بتصرف، 123املرجع السابق، صعبد اهللا بن بية، مشاهد من املقاصد،  ـ1
يف صحيحه، كتاب الصيد ومسلم  ،5537رقم 1091كتاب الذبائح والصيد، باب املسك، ص،  واحلديث أخرجه البخاري ـ 2

 .1944، رقم 806، ص3والذبائح، باب إباحة الضب، ج
   .107، 106ص املرجع نفسه، ـ عبد اهللا بن بية، مشاهد من املقاصد، 3



 .ى البدعة وأدلتهم وأثرها على الفروع الفقهيةعلماء المالكية الموسعين لمعنآراء   المبحث الثالث                 

 

 
72 

فهل يكون ذلك كافيا لنفي صفة  ،أن فعل السلف قد يكون نقل عن بعضهم دون بعض 7

   1.»البدعة عنه عند من يرى بدعة الرتك أوال

يأخذ قني يرون أن املرتوك ال يضاف إىل العبادة احملدودة إمنا يرده إىل أصله ففإن املضيّ : أما الثالث

  .والزيادة عندهم بدعة ضاللة ،حكم اإلباحة أو االستحباب، ألن إضافته إىل عبادة يعترب زيادة

وذلك من باب قيام املقتضى  ،أما املوسعون يرون أن ال ضري يف إضافة املرتوك إىل العبادة احملدودة

ألن اهللا ،الناقصةه بذلك يكمل تلك العبادة لكن دون اعتقاد من املبتدع أن ،له واستحسان ذلك

 :"تعاىل قال                 

"2واهللا أعلم بالصواب.  

  

هو اختالفهم باحلديث الضعيف ألن أغلب «:كما أن من أسباب اخلالف بني الفريقني*

عموم أحاديث ذم البدعة بإطالق ضعيفة وقد اختلف العلماء يف األخذ األحاديث اليت خصصت 

  3».�ا يف فضائل األعمال ويف الرتغيب والرتهيب

فالفريق املضيق يقف مع بعض العلماء يف احلكم على عدم االحتجاج باحلديث الضعيف يف 

  «:إال بشروط ثالثة وهي فضائل األعمال والرتغيب والرتهيب 

  .فيخرج ما انفرد به الكذابون واملتهمون بالكذب وفحش غلطه ،غري شديد ـ أن يكون الضعف1

  .ـ أن ال يعتقد عند العمل به ثبوته لئال ينسب إىل النيب عليه الصالة والسالم ما مل يقله2

  4».فيخرج ما اخرتع حبيث ال يكون له أصل أصال،ـ أن يكون مندرجا حتت أصل عام3

  

  

                                                           
  .114ـ  106ص ،نفسهاملرجع  مشاهد من املقاصد، ـ عبد اهللا بن بية، 1
  ).2(اآلية , سورة املائدة  ـ 2

 ردود اإلمام عبد احلميد ابن باديس على الشيخ الطاهر بن عاشور يف مسألة القراءة على األموات، عبد احلميد بن باديس، ـ 3ـ

  .املرجع السابق، 45ص
ت، طارق عوض ، 12، 11ص، أبو أمساء إبراهيم بن امساعيل آل عصر تبني العجب مبا ورديف فضل رجب، ابن حجر،:ـ ينظر 4

  .اهللا، مؤسسة قرطبة
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الشروط حتد من العمل باحلديث الضعيف وجتعل االحتجاج به يف هذه : وكما قال ابن باديس

  .الفضائل عسريا

1.أما الفريق املوسع فقد ذهب مذهب من يعمل باألحاديث الضعيفة يف فضائل األعمال  

 ،إذا روينا عن رسول اهللا يف احلالل واحلرام والسنن واألحكام تشددنا يف األسانيد:"قال اإلمام أمحد

   2."لنيب يف فضائل األعمال وماال يضع حكما وال يرفعه تساهلنا يف األسانيدوإذا روينا عن ا

وقد بدا يل بعد البحث الطويل واملتعمق أن هذه هي األسباب اجلوهرية الختالف الفريقني، 

واخلالف بني من يقول بالتقسيم ومن ال يقول به يكاد يكون لفظيا شكليا إال أن هناك خالفا 

لق عليه املوسعون البدعة احلسنة أو البدعة اإلضافية فجل من يقسم البدعة حقيقيا يف بعض ما يط

 ،أل�ا داخلة عنده يف أصول الشرع وقواعده العامة ،جيعل البدعة اإلضافية من البدع غري املذمومة

  .وجل من يقسم البدعة يراها مما مل تدل أصول الشريعة عليها فيجعلها من البدع املذمومة

البدعة اإلضافية راجع للخالف يف تقسيم البدعة فال يقال أن من يقسم جييزها  إذن فاخلالف يف

إن اخلالف فيها راجع ملسألة وجود مستند هلا ودخوهلا يف األصول : بل يقال ،ومن ال يقسم الجييزها

 فمن يراها داخلة يف األصول والقواعد العامة جييزها ولو كان من غري املقسمني وال ،والقواعد العامة

ومن اليراها داخلة يف األصول العامة ال جييزها ولو كان من املقسمني  ،يسميها حينئذ بدعة شرعية

فالبدعة احلسنة عند املقسمني أعم  ،ويسميها حينئذ بدعة شرعية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى

من البدعة اإلضافية، فهناك بدع حسنة عندهم غري البدعة اإلضافية كبناء األربطة واملدارس وحنو 

  .ذلك

  3.وغري املقسمني يسمون هذه احملدثات مصاحل مرسلة 

  :تنبيه

النوعني  قد مر معنا أن الشاطيب قد قسم البدعة إىل حقيقية وإضافية وقد فصلنا الكالم يف

لكن ما جيب التنبه إليه أن الشاطيب ينكر على ،وتقسيمه للبدعة خيرجه إىل حد ما عن اجتاه التضييق
                                                           

عبد احلميد بن باديس،ردود اإلمام عبد احلميد ابن باديس على الشيخ الطاهر بن عاشور يف مسألة القراءة على  :ـ ينظر 1

 .45ص ،نفسهاملرجع  األموات،
دار اهلدى  الدمياطي،براهيم بن مصطفى آل جبح ، إت، 399ص الكفاية يف معرفة أصول علم الروية، ـ اخلطيب البغدادي، 2

 .إسناده ضعيف جدا ،372رقم ،1ج م،2003ه ـ 1423، 1ط مصر،
  .، املرجع السابق36، 35ص، البدعة احملمودة والبدعة اإلضافية بني ا�يزين واملانعني دراسة مقارنة ـ عبد الفتاح قديش اليافعي، 3
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القرايف وغريه يف تقسيم البدع إىل مخسة أقسام، ألنه يرى أ�ا قسم واحد وهو الذم، لكن لديه 

لديه يف البدعة  تفصيل يف مراتب حكمه على البدع فهي عنده بني احلرمة والكراهة وهذا يتبني

  .اإلضافية اليت هلا شائبتان

فهو إىل حد ما متفق مع املوسعني حقيقة ال لفظا إذ ال يقر باحملدثة املسماة بدعة حسنة، ألنه كما 

قال تفتقد إىل الدليل املعني هلا شرعا، لكنه يقر باحملدثة اليت ال ختالف أصول الشرع حسب حكمها 

ويتفق مع املضيقني يف حكمهم على تبديع بعض احملدثات  ،ةاملناسب هلا ويسميها مصلحة مرسل

وخيتلف معهم حقيقة يف بعض احملدثات اليت هلا الوصف ،كاليت مل جيد هلا الوصف املناسب مثال

  1.له موقف وسط بني الرأيني -واهللا أعلم -املناسب شرعا فهو 

  :ضوابط البدعة الترجيح ب

أرى ضرورة وجود طريق  ,والوصول إىل أسباب اخلالفوبعد عرض أدلة الفريقني ومناقشة أمهها 

وهو  ,ص من دائرة اخلالف وهو قول وسط بني الفريقني وجامع بينهماويقلّ  ،ثالث جيمع بني الفريقني

م للفريق املوسع دائما قسياألمر احملدث ال يكون مذموما مطلقا دون تفصيل وال يكون ذلك التّ  أنّ 

 :ن بالضوابط التاليةوإمنا هذا وذاك يكو  ,هعلى إطالق

ما أضيف إىل عبادة حبيث   ينوي �ا فاعلها أ�ا من السنة ألنّ ـ يشرتط يف البدعة احلسنة أّال 1

 يهاابن بية إل أضافا ذهب إليه اإلمام ابن عرفة و يصبح وكأنه جزء منها فهذا غري مشروع وهذا م

  :وهي ثالث ضوابط

إذا مل يكن مشموال بدليل كاألدلة املتعلقة ـ أن ال يعطي حكما شرعيا كالوجوب أو الندب 2

بالذكر الدالة على استحبابه يف كل األحوال فال جيوز ملن اختار تلك األذكار أن يقول أ�ا واجبة 

  2.إال إذا كانت بنذر ،مثال

  .ـ أن ال حيكم هلا بثواب معني فإن من حيدد الثواب ومقداره هو الشارع 3

  .بالتحرمي أو الكراهة ـ أن ال يشمل املرتوك دليل �ي4

                                                           
  .بتصرف ،103،104ص لفتاوى املعاصرة،مفهوم البدعة وأثرها يف اضطراب ا عبد اإلله العرفج ، :ـ ينظر 1
2
  منقول بتصرف123،124ص عبد اهللا بن بية،مشاهد من املقاصد، املرجع السابق،:ينظر ـ 



 .ى البدعة وأدلتهم وأثرها على الفروع الفقهيةعلماء المالكية الموسعين لمعنآراء   المبحث الثالث                 

 

 
75 

ومن فعل القربات بضوابطها استكثارا من اخلري فهو على  ،فمن ترك شيئا احتياطا فال لوم عليه 

بل له التشنيع والتبديع وإمنا  ،خري وال ينبغي أن ينكر البعض على البعض يف مواطن االجتهاد

  .األعمال بالنيات

إىل ذكر مسائل الصحابة والسلف لوجدنا ما هذا ميدان فسيح واسع ولو رجعنا كما أن وهذا   

  1.فعال وتركا وإعماال وإمهاال ،يدل على سعة األمر

الغرض الرئيسي من ضبط مسألة اختالف العلماء يف حترير معىن البدعة �ذه الضوابط هو حماولة و 

جعل  توحيد كلمة األمة وذلك بتضييق دائرة اخلالف بينهم إىل أبعد حد ممكن كما أن هذا اخلالف

الكثري من الناس اليوم يستغلونه وجيعلونه وسيلة وذريعة للوصول إىل مبتغاهم كاحلكم على بعض 

العادات والتقاليد اليت ال متد للدين بصلة وحماولة إدخاهلا فيما يسمى عند من يقسم البدعة باحلسنة 

لعلماء من وضع وهلذا كان البد ل.وإن اعرتض معرتض عليهم قالوا هذه بدعة حسنة،أو املستحبة

و�ذا ال خنرج عن مقاصد الشارع من التشريع ،ضوابط تضبط موضوع البدعة من حيث القبول والرد

الذي يهدف إىل اليسر والرفق والرمحة وهو ما يظهر يف بعض احملدثات هذا من جهة ومن جهة 

  .واهللا أعلمما الطريق الوحيد للنجاة أخرى ال خنرج عن دائرة االعتصام بالكتاب والسنة أل�ّ 

  

                                                           
  .منقول بتصرف 123،124ص ابن بية، مشاهد من املقاصد، :ـ ينظر 1
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    الخاتمة

  نتائج وتوصيات

  :هذه الدراسة مايلي توصلت إليه من خالل أهم ماولعل من 

أن السنة هي كل ما صدر عن الرسول من قول أو فعل أو تقرير وهي متثل املرجع الثاين يف  -1

متثل البدعة إحداث مامل يعهد يف زمن الرسول صلى اهللا عليه : وباملقابل ،التشريع بعد كتاب اهللا

  .وسلم وهي ما أحدث بعده على غري مثال سابق 

ا مندرجة  أ�ّ وقد تبّني  ،ف البدعة وحكمهم عليهااهات علماء املالكية يف تعريعرف على اجتّ التّ -2

  :حتت اجتاهني رئيسيني

وإن اختلفت  ،أحدث مما ال أصل له شرعا يرجع إليه كل ما: البدعةأن االجتاه الذي يرى -

وقد ذهب إىل هذا الرأي حسب اطالعي ودراسيت بعض املالكية   ،عبارا�م يف التعبري عن ذلك 

  .كابن ايب زيد القريواين والطرطوشي وابن رشد والشاطيب وغريهم

وأ�ا تقسم  ،ن أومذموماحممودا كا ،كل ما احدث بعد عصر النبوة: االجتاه الثاين يرى أن البدعة-

سعيد بن لب أبو اخلمسة وذهب هذا املذهب كل من ابن العريب والقرايف وابن عرفة و  حسب األحكام

  .وغريهمبن عاشور وا

 ،حيث أن البدعة يف املقاصد واملصاحل يف الوسائل ،توضيح الفرق بني البدعة واملصاحل املرسلة-3

من خالل عرض  ،واملصاحل هلا وصف مناسب وغري ذلك من الفروق ،والبدعة ليس هلا دليل معني

  .لألمثلة اليت أوردها الشاطيب يف اإلعتصام

وذكر  ،حيث أن اإلستحسان خمتلف يف حجييته أوال ،توضيح الفرق بني البدعة واإلستحسان-4

  .بعض األمثلة لإلستحسان ليتبني الفرق بينه والبدعة ثانيا

وكذلك متييز  ،والبدعة عن املصاحل املرسلة ،لتمييز البدعة عن السنةوضع بعض الضوابط -5

  .البدعة عن االستحسان

وذلك  ،حترير حمل النزاع ومنشأ اخلالف يف احلكم على البدعة من حيث التضييق والتوسيع فيه-6

 والتوصل ،وتضييق دائرة اإلختالف ،من خالل حماولة اجلمع بني استدالالت العلماء على النصوص

إال أن هناك من  ،إىل أن اخلالف يف ذم البدعة خالف لفظي إىل حد ما خاصة يف البدعة اإلضافية
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واهللا  ،واآلخرون بالبدعة احلسنة ،يصطلح على احملدث احلسن الذي ال خيالف الشرع باملصاحل املرسلة

  .أعلم

ديهم بعض ألن ل ،قني أو املوسعنيء ال ميكن حصرهم بإطالق مع املضيهناك بعض العلما-7

  .احملدثات يستحسنو�ا والبعض اآلخر ينكرو�ا

 تبني يل ذلكيعد دليال بذاته على بدعية فعل هذا األمر و  ن ترك الرسول أو الصحابة ألمر الإ-8

  .من خالل البحث يف مسألة السنة الرتكية

دعاء اإلمام  ،حسا�اتأو بني ذمها واس ،من البدع اليت جرى اخلالف حوهلا بني ردها وقبوهلا -9

 ،اإلجتماع يوم غرفة ،والقراءة على امليت ،والتحضري والتصبيح ،أهيبوالتّ  ،ني عقب الصالةباملصل

  .واإلحتفال باملولد النبوي الشربف كل من اإلجتاهني له أدلته اليت اعتمد عليها يف رأيه

ى البدعة بالقبول مع بني الرأيني من خالل احلكم علاجل رأي ثالث كرتجيح وهو وصل إىلالتّ  -10

  .من خالل عرضها على ضوابط شرعية ذكرناها ،أو الرد

وما استطعت الوصول إليه من خالل هذه الدراسة البسيطة هي حماولة تصنيف بعض علماء  -11

  .عق وموسّ املالكية بني مضيّ 

إمنا هي من األمور  ،ثار بني املسلمني على أ�ا من البدعمعظم املسائل اليت تُ  كما أنّ -12

ب أن يسكت عنها وهي جي ولكن هناك بدع خطرية تفعل يف وقتنا احلاضر ال ،يةاإلجتهادية الظنّ 

لكنها دراسات عامة وعند مجيع ري من الدراسات يف موضوع البدعة فهناك الكث أوىل بالبحث

  .املذاهب لذا أوصي مبزيد من البحث يف هذا املوضوع

 ،فبفضل اهللا ورمحته تفإن وفق ،ات اليت توصلت إليها من خالل البحثتلك أهم النتائج والتوصي

ء جّال راجية من أساتذيت األ ،وإن كانت األخرى فأستغفر اهللا وأتوب إليه ،وله املنة والثناء احلسن

  .وآخر دعوانا ان احلمد هللا رب العاملني التصحيح والتصويب والتسديد

   



  
 

 
79 

  الفهارس

  

  .فهرس اآليات القرآنية

  .األحاديث النبوية فهرس

  . فهرس اآلثار

  .قائمة املصادر واملراجع

  .فهرس املوضوعات

  
  



 فھرس اآلیات القرآنیة
 

 
80 

  القرآنية ياتفهرس اآل

  اآلية  السورة
رقم 

  يةاآل

رقم 

  الصفحة

  البقرة       117  19  

  النساء

             

              

       

59  6 

  النساء
           

            
154  13  

  املائدة
          

           
3  

ـ 43ـ 6
72  

    األنعام         153  6 12ـ  

  األعراف

                

           

   

156  12  

    األعراف          158  12  

  التوبة

          

                

     

  

103  33  



 فھرس اآلیات القرآنیة
 

 
81 

  األنبياء           2  
44 ،
54 ،
61  

        النمل       
               

23  
45  

   األحقاف :                                       25  45  

    النجم                     39  50  

  احلديد

              

            

              

             

         

27  

ـ 19
ـ 55
ـ 56
61  

  احلشر          18  59  

 



 فھرس األحادیث
 

 
82 

  حاديثهرس األف

  

  الصفحة  احلديث 

 ...رسول يا أعلم ما قال بالل، يا اعلم
46-

57  

  47 ..ناس بصالته فصلى املسجد يف صلى وسلم عليه اهللا صلى النيب أن

  15 .......بالنيات األعمال إمنا

  18 ..يلو�م الذين مث قرين، خريكم

  16 ...تركتكم ما دعوين

  51 ..فيه ولدت يوم ذاك

  40 ..علينا أقبل مث يوم ذات وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول بنا صلى

  47  شيئا يقم فلم رمضان اهللا رسول مع صمنا

  49 ...له شريك ال وحده هو إال إله ال صالة كل دبر يقول كان

  60 ....القتل سن من أول ألنه

  15 ....  كنهارها ليلها البيضاء على تركتكم لقد

  46 ..أميت على أشق نأ لوال

  50 املساجد بتشييد أمرت ما

  ـ58 ........ظلما تقتل نفس من ما

-39 .....منه ماليس هذا أمرنا يف أحدث من

63  

  45 ..بعدي أميتت قد سنيت من سنة أحيا من

  58 ....أجره له كان به فاسنت خريا اسنت من

  58 ...أجرها فله حسنة سنة سن من

  40 ..عليها فاتبع خري، سنة سن من

  57 ...حسنة سنة اإلسالم يف سن من



 

 

  

  فهرس اآلثار

  الصفحة  األثر 

  41 ...املبتدع هذا من بنا أخرج

  65  ...العباد قلوب يف نظر وجل عز اهللا إن

  41 .....الصبح لصالة يؤذنه عمر إىل جاء املؤذن أن

  42 ...أحد اهللا هو قل قراءة عن سئل أنه

  65  ...أقضية للناس حتدث

-57 ...خرجت مع عمر بن اخلطاب 

60  

  42 ...القصاص يسجن العزيز عبد بن عمر رأيت 

  42   ..اجتهادا يزداد ال البدعة صاحب

  65 ...السوق  يف اجلمعة يوم النداء كان

 ...هذه  البدعة نعمت

ـ 44

ـ 54، 46

  61ـ 57

  41 ...القراء  معشر ما يا
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  .القرءان الكرمي براوية حفص عن عاصم -

ابن تيمية، اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم،  ت، ناصر  أمحد بن عبد احلليم-1

  .العقل، مكتبة الرشد الرياضبن عبد الكرمي 

  .ت، عامر اجلزار، أنوار الباز، دار الوفاء ابن تيمية، جموع الفتاوى الكربى،أمحد بن عبد احلليم -2

، ت، حممد الدين اخلطيب، 4فتح الباري شرح صحيح البخاري، جر، ابن حجأمحد بن علي -3

   .م1997دار السالم، مصر ودار الفيحاء، دمشق، ط، 

أمحد بن علي ابن حجر، تبني العجب مبا ورد يف فضل رجب، ت، عوض اهللا، مؤسسة  -4

  . قرطبة

خب إىل قواعد املذهب، ت، حممد الشيخ حممد األمني، تشرح املنهج املن ،محد علي املنجورأ-5

  .دار عبد الشنقيطي

منشورات حممد علي ، 1الفواكه الدواين شرح رسالة أيب زيد القريواين، ج ، النفراويأمحد غامن-6 

   ه1418، 1بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت ـ لبنان، ط

املعجم املوسوعي أللفاظ القرآن الكرمي وقراءاته، مؤسسة سطور املعرفية  ،أمحد خمتار عمر-7

  .م2002ه ـ 1423، 1الرياض، ط

ة املريد عد"، جملة عن أمحد زروق آراؤه اإلصالحية، حتقيق ودراسة الكتابة، زيإدريس عزو -8

  .م1998ه ـ 1419، 1، مطبعة فضالة احملمدية، املغرب، ط"الصادق

اإلعتصام، ت، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة التوحيد، ، سحاق الشاطيبإأبو -9

  .م2000ه ـ 1421، 1املنامة البحرين، ط

بن  ، املوافقات، ت، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان،دار، اق الشاطيبسحإأبو -10

  .م1997ه ـ 1417، 1عفان، السعودية، ط

، 1فتاوى الشاطيب، ت، ابو األجفان، �ج لواز الوردية، تونس ط، إسحاق الشاطيبأبو  -11

  م1985ه ـ 1406، 2م وط1984ه ـ 1405
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ت، سامي بن حممد السالمة، دار طيبة،   ،تفسري القرءان، ل بن عمر ابن كثريامساعي-12

  .م1999ه ـ 1420

بن احلسني بن علي البيهقي، مناقب الشافعي، ت، أمحد صقر، دار الرتاث، بكر أمحد أيب -13

  .م1970ه ـ 1390، 1ط

  م، القدس2001ه ـ 1422، 1ط ،أسس يف البدعة والسنةنة، لدين عفاحسام ا-14

معجم مقاييس اللغة، ت، عبد السالم هارون، دار الكتب ، رياءسن بن فارس بن زكأبو احل-15

  .العلمية

نظرية املصلحة يف الفقه اإلسالمي، مكتبة املتنيب، القاهرة، رسالة ن، حسني حامد حسا-16 

  .دكتوراه من كلية الشريعة والقانون جبامعة األزهر

الكفاية يف معرفة أهل الرواية، ت، ابراهيم بن مصطفى آل جبح ، طيب البغدادياخل-17

  .م2003ه ـ 1423، 1الدمياضي،  دار اهلدى مصر، ط

، 15علي بن فارس الزركلي، األعالم، دار القلم للماليني، طالدين بن حممود بن  خري-18

  .م2002

    على صحيح املوطأ و�امشه صحيح سنن أبو داوود، املطبعة اخلرييةقاين زرقاين، شرح الزر ال-19

كرياء حمي الدين بن شرف النووي، �ذيب األمساء واللغات، دار الكتب العلمية، بريوت ز -20

  .نلبنا

بد الرمحان بن أمحد بن رجب احلنبلي، جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني زين الدين ع -21

-ه1422، 7شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط: حديثا من جوامع الكلم، حتقيق

  .م2001

ت حسني خمتاري ، تقريب األمل البعيد يف نوازل األستاد أيب سعيد بن لب، سعيد أبو-22

  ه1424م ـ   2004, 1ط املكتب العلمية ، بريوت لبنان ، دارالراميوهشام 
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 نرداأل البدعة االضافية دراسة تأصيلية تطبيقية ،دار الفتح،، بن علي العصريسيف - 23

  م2013- ه1434،1ط

، 1الباعث على إنكار احلوادث والبدع، مطبعة النهضة احلديثة، ط ،شهاب الدين أيب شامة-24

  م1981ه ـ 1401

  .م1990-ه1411,1ط دار ابن اجلوزي ،السعودية، البدع واحلوادث،ي، طرطوشال-25 

حيىي الونشريسي، املعيار املعرب، خرجه مجاعة من ، لونشريسيعباس أمحد بن حيىي اأيب ال-26

  .الفقهاء بإشراف حممد حجي

، 2الفتح، طمفهوم البدعة وأثرها يف اضطراب الفتاوى املعاصرة، دار  ،عبد اإلله العرفج-27

  .م2013ه ـ 1430

ردود اإلمام عبد احلميد بن باديس على الشيخ  الطاهر بن عاشور  ،سعبد احلميد بن بادي-28 

، 1يف مسألة القراءة اجلماعية على األموات، توثيق، نور الدين بومحزة، دار معاذ بن جبل، ط

  .م2002ه ـ 1423

عة اإلضافية بني ا�يزين واملانعني، دارسة دوالبالبدعة احملمودة ، يش اليافعيعبد الفتاح قد -29 

  .ه1426، 1مقارنة الصنعاء اليمن، ط

  .ه1413،1در اإلسالم اليوم، ط مشاهد من املقاصد،د اهللا بن بية، عب-30

اتقان الصنعة يف حتقيق معىن البدعة، عامل الكتب،  ،لغماريعبد اهللا حممد بن الصديق ا -31

  .م2006ه ـ 1427بريوت ـ لبنان، ، 

  املدخل، كل األجزاء، مكتبة دار الرتاث، القاهرةاحلاج،  بن حممد ابنعبد اهللا حممد -32 

مطبعة دار  ،، صحيح مسلم مع شرحه إكمال املعلم ،عبد اهللا حممد بن حممد خلفه األيب-33

  .ه1328السعادة، دار الكتب العلمية، مصر، 
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شركة البشائر اإلسالمية بريوتـ ـ لبنان، ميكلوش موراين،  ،امللك بن حبيب، الواضحةعبد -34

  .م2010ه ـ 1431، 1ط

  .عارضة اإلحوذي بشرح صحيح الرتمذي، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، عريبابن ال -35

   .عريب، أحكام القرءانابن ال-36

 صالح األنام، ت،إالقواعد الكربى قواعد األحكام يف ، سالمعز الدين عبد العزيز بن عبد ال-37

  .م2000ه ـ 1421، 1نزيه محاد، عثمان مجعة ضمريية، دار القلم، ط

، دار الكتاب العريب، بريوت لبنان، ف اإلسالم منهاعزت علي عطية، البدعة حتديدها وموق-38 

  .م2013ه ـ 1423، 2ط

ت، سعيد بن نصر بن حممد، مكتبة الرشد ، عبتدا علي حمفوظ، اإلبداع يف مضار اال-39

  .م2000ه ـ 1421، 1الرياض، ط

  .، لسان العرب ، دار صادر بريوت، لبنان، فضل مجال الدين بن منظورال-40

، املكتبة العتيقة، تونس، دار الرتاث 1، مشارق األنوار على صحاح اآلثار، جقاضي عياضال-41

  .م1978القاهرة، 

والقواعد السنية يف ومعه ابن الشاط وحباشية �ذيب الفروق  قأنوار الربو  قرايف، الفروق يفال-42

األسرار الفقهية حملمد بن علي بن حسني،  منشورات علي بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت 

  .م1998ه ـ 1418 ،1لبنان،ط

املفهم ملا أشكل من تلخيص مسلم، ت، حمىي الدين ديب متو، أمحد حممد لسيد،  ،قرطيبال-43

   م1996ه ـ 1417، 1دار بن كثري، دمشق، بريوت، دار الكلم الطيب، ط

   .م1687، 2املعلم شرح صحيح مسلم،  بيت احلكمة، تونس، ط ،زرياملا-44

السعادات بن املبارك بن حممد اجلزري ابن األثري، النهاية يف غريب احلديث  جمد الدين أيب-45 

  .واألثر
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بوزغبية، فتاوى الشيخ الطاهر بن عاشور، ت حممد بن ابراهيم ر، شو حممد الطاهر ابن عا-46

  م2004-1425.1مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث، ديب، ط

  .الدار التونسية للنشر  27التحرير والتنوير ج ،بن عاشوراحممد الطاهر -47 

حممد احلبيب ابن اخلوجة طبعة وزارة :حممد الطاهر ابن عاشور مقاصد الشريعة اإلسالمية ت -48

  .م 2004ه ـ 1425،2دولة قطر ،ط

  ه ، السعودية1431، 1الرتك وداللتها على األحكام الشرعية، ط، بن احلسن اجليزاينحممد -49

بن يوسف املواق العبدري الغرناطي، التاج واإلكليل ملختصر يب القاسم أحممد بن يوسف بن -50

  .م1994ه ـ 1416، 1خليل، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، ط

املواق، سنن املهتدين يف مقامات الدين، ت، يوسف  ناسم بحممد بن يوسف بن أيب الق-51

م، مؤسسة الشيخ مرييه ريه إلحياء الرتاث والتبادل 2002، 1حممد بن سيدي حممد بن محّني، ط

  .الثقايف، املطبعة، بين يزناسن سال

م، 2010، 1شتقاقي املؤصل، مكتبة اآلداب، طحممد حسن حسن جيل، املعجم اال -52

  .القاهرة

تطبيقات قواعد الفقه عند املالكية، دار ابن حزم، بريوت لبنان،  ،الغرياينحممد صادق -53 

  .م2010ه ـ 1430، 1ط

النوادر والزيادات على ما يف املدونة من ، الرمحان أيب زيد القريواين حممد عبد اهللا بن عبد -54 

  .ميغريها من األمهات، ت، عبد الفتاح احللو، حممد األمني بوخبزة، دار الغرب اإلسال

اجلامع يف السنن واألدب واملغازي والتاريخ، حممد عبد اهللا بن عبد الرمحان أيب زيد القريواين، -55

، 2ط تونس، العتيقة، املكتبة بريوت، ،ت، حممد أبو األجفان عماد بطيخ مؤسسة الرسالة

  م1983- ه1403

فضيلة، دار القلم، امليزان بني السنة والبدعة، ت، أمحد مصطفى ، هللا درازحممد عبد ا-56

  .م2005ه  ـ 1427، 2الكويت، ط
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  حياء الكتب العلميةإ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ، دار ، حممد عرفه الدسوقي-57

، 2مفاهيم جيب أن تصحح، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،  طحممد علوي املالكي، -58

  م2009ه ـ 1430

، 1مكانة السنة يف اإلسالم، دار الكتاب العريب، بريوت لبنان، ط ،هوحممد حممد أبو ز -59

  .م1984ه ـ 1404

ه ـ 1429السنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي، دار السالم، ، مصطفى السباعي-60

  .م2008

البدع والنهي عنها، ت، حممد أمحد دمهان، دار الصفاء، ملتقى أهل ، وضاح القرطيبابن -61

   .م1990ه ـ 1411، 1أثر، القاهرة، ط

وليد ابن رشد اجلد، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل يف مسائل املستخرجة، ت، -62

  م1984ه ـ 1404، 1حممد حجي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، ط

  .م2001ه ـ 1426، 1السنة والبدعة، مؤسسة الرسالة، ط، لقرضاوييوسف ا-63
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  :كتب التخريج

ه ـ 1416، 1املسند، ت، شعيب األرنؤوط،  مؤسسة الرسالة، طأمحد بن حنبل، -1

  م، بريوت، لبنان1995

  

  .م1997ه ـ1418، 1ت، شعيب األرنؤوط، ط أمحد بن حنبل، املسند -2

  

، السنن الكربى، ت،ـ حممد عبد القادر عطا، ن علي البيهقيأمحد بن احلسني ببكر أيب -3

ه ـ 1424، 3منشورات حممد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط

  م2003

يزيد القزويين ابن ماجه، السنن، تـ ،حممد عبد الباقي، دار  نافظ عبد اهللا حممد باحل-4

   اهرة، مكتبة دار إحياء الكتب العربية، بدون طبعةاحلديث خلف اجلامع األزهر، الق

القشريي النيسابوري، الصحيح، اعتىن به أبو صهيب  أيب احلسن مسلم بن احلجاج-5

  م بدون طبعة1998هـ 1419الكرمي، بيت األفكار الدولية، 

  

األشعث السجستاين، اعتىن به أبو عبيدة مشهور حسن آل ود سليمان بن داو أيب -6

  .1بة املعارف للنشر والتوزيع، الرياض، طسلمان، مكت

  

، اعتىن به، أبو صهيب الكرمي، بيت اهللا حممد بن إمساعيل البخاري،  عبدأيب -7

  .م بدون طبعة1998ه ـ 1419األفكار الدولية للنشر، 

، اجلامع الصحيح وهو سنن الرتمذي، بن سورة الرتمذي، عيسى حممد بن عيسى أيب -8

  م1975ه ـ 1395، 2شركة مكتبة مطبعة البايب احلليب وأوالده مصر، ط ،ت، ابراهيم عوض

  

، املعجم الكبري، ت، محي عبد ا�يد السلفي، د الطرباينقاسم سليمان بن أمحأيب ال-9

  مكتبة ابن تيمية، القاهرة
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