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سة ية درا ضوع  مو

                           Ammar Ali Muhammed*       

           

 ÖZET 

  Bid’a, çokça konuşulan ve tartışılan bir mesele olarak ilim ve hikmetten uzak  bir şekilde ele 
alındığında ümmet içinde fitnelere sebep olabilecek bir mevzudur. Sahabe döneminden başlayarak 
devam edegelen bu mesele, günümüze kadar tartışılan bir mesele olmaya devam etmektedir. Bu 
anlamda bu mesele, Alimler ve konunun uzmanları tarafından iyi irdelenmeli ve bir tedavi yöntemi 
hassasiyeti içinde yorumlanmalıdır. Özelikle bid’alar konusunda ifrat ve tefrite düşenlerle alakalı 
olarak hassas davranılmalıdır. 
Halisane bir niyetle ele alınan bu mevzudaki amaç, tartışma ve çekişmelerden uzak, sadece dinin emrettiği, 
Kur’an’ın ve Sünnetin ortaya koyduğu kıstaslar içinde ele almaktır. Günümüze kadar ulaştırılmış bir mesele 
olarak Bid’a konusu, sahabe neslinden sonra tabiinin de kendilerini sakındığı bir mesele olmuştur ki onlar, ehl-i 
bid’a ile bir arada oturmam gayreti içine girmişlerdir. Bu bağlamda Abdullah b. Mübarek şöyle söylemiştir. 
“Bid’a ehli ile oturmayın”. Burada insanın sakınıldığı şey, bu duruma giren kişinin onlardan etkilenme 
ihtimalidir. 
Sahabe ve onlardan sonra gelen neslin bidatçılardan kastları, ilim olmaksızın Kur’an ve Sünnet adına bir şeyler 
uyduranlardır. Çünkü bid’atın en tehlikelisi, ilim olmaksızın söylenen şeylerden ortaya çıkmaktadır. 
 

AnahtarKelimeler:.Bida’yıHasene,Din,İslam,Bidat 

 
 
         ABSTRACT 
 

Bid'a, as a much talked and debated issue, is a subject that can cause strife in the ummah when it is handled 
away from science and wisdom. This issue, which has been continuing since the period of the Companions, 
continues to be an issue that has been discussed until today. In this sense, this issue should be well studied by 
scholars and experts in the subject and interpreted with the sensitivity of a treatment method. Particular 
attention should be paid to those who fall into excess and understatement regarding bid'as. 
 
The aim of this subject, which is handled with a sincere intention, is to deal with the criteria set by the Qur'an 
and Sunnah, which is only commanded by religion, away from arguments and conflicts. The issue of Bid'a, 
which has been brought up to the present day, has been an issue that the naturals also avoided after the 
generation of the Companions, that they made an effort to sit together with the people of bid'a. In this context, 
Abdullah b. Mubarak said: "Do not sit with the people of bid'ah". What one avoids here is the possibility that 
the person who enters this situation will be affected by them. 
The innovators of the Companions and the generation that came after them are those who invent something in 
the name of the Qur'an and Sunnah without knowledge. Because the most dangerous bid'ah arises from things 
that are said without knowledge.
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 ملخص

 

 

فان البدخة من اكرث املسائل ذكرا و اكرثمه خطرا ووسببا لتفريق الامة اذا عوملت بغري عمل وحمكة ويه مساةل قدمية تبدا من الاحصاب 

عام ة اودواء خوواا م  املهررنن اواح  البد  وتبقى اىل يوم التالق فعىل العلامء قبل غريمه ان يعلموا الناس اقساهما ويتعاملوا معها مك

 فان الافراظ والتفريظ فهيا يواقعان يف الهاوية

 

الهدف من البحث ليس لتبعيد الآراء وزر  البغض والفنت و كرثة اجملادةل بل قودان انشاءهللا هو ان ال نذم الاخرنن بيشء يف املسائل 

ىت الأحصاب ووافوه ابلبدعة خبالف غريمه ولكن مل يتسب  اىل البغض والكره والهررة .اخلالفية ، فمك من مسأأةل اختلف الأمئة فهيا ح  

كامرأأينا ونرى  وان من احد اس باب الاختالف يف اليوم أأن كثريا من التابعني والسلف رمحهم هللا حيذرون من جمالسة أأهل البدعة وجهرهتم 

ايك أأن جتلس م  اا ح  أأهل البدعة " وغريه وقد تسب  ذكل اىل التنفري من املبتدعني بدون كام يقول س يدان عبدهللا بن مبارك " ا 

الرجو  اىل من هو املقوود ابملبتد  احلقيقي عند السلف من الوحابة والتابعني رضوان هللا علهيم أأمجعني لأنه كام أأن الابتدا  خطري 

دي  الاخرنن الا من اكن داعيا لبدعته و بدعته مذمومافكذكل  توايف الناس ابالبتدا  بغري عمل أأخطر منه فاحلذاري من تفس يق وتب  

 

 

المقدمة                                  
املني امحلد هلل الهادي، من عليه اتاكيل واعامتدي، وهو مالذي والوالة والسالم عىل املبعوث رمحة للعاملني نبينا وقائدانمحمد حمبوب رب الع

آهل وحصبه أأمجعني  وعىل أ

ن هللا تعاىل ملاخاق اال نسان مل يرتكة سدى بل قدر فهداه بدينه القومي عىل الهنج املس تقمي وعىل خطى الرسول الكرمي مفن محلها وادى  فا 

 الأمانة فقد فاز جبنات و نعمي ومن مال ميينا أأو شامال فقد دخل العذاب املهني يف اودنيا ويوم اودنن 

املتواضعة مشل الامة وترك اخلالف والمتسك ابلرصاط املس تقمي عىل ما انزهل هللا وبلغه الرسول الكرمي فاننا نريد أأن نبحث يف هذه الكتابة 

وبينه العلامء والأمئة يف اودنن ، وخوواا يف موضو  البدعة فقد كرث فيه الأقاويل ، فهل ميكن أأن نكون لك واحد  مفتيا وجمهتدا يفيت 

الفول اليقني  ) فاسالوا والقول الفول يف الاشاكالت والاختالفات . ، ومج  مهنرية التوحيد يف  الآخرنن أأم اكن للعلامء اجلالبذة القول

ذا أأمرتمك بيشء فأأتوا منه ما اس تطعمت  ذا هنيتمك عن يشء فاجتنبوه، وا  قوهل اىل هللا عليه وسمل: "ا 
1
. 

مة اال سالمية اليت جي  علهيا ان من احدى مواضي  املهمة اليوم اليت تدوربني املمسلمني موضو  البدعةويه ا حدى أأمه الاس باب التفرقة للأ

أأن يتحد خوواا أأمام لك التحدايت اليت تواجه الأمة فا ن أأعداء الاسالم همام اختلفوا وتنازعوا وحاربوا لكهنم متحدون يف مواهجة احلق 

دامه. فا ذن عىل املسلمني أأن يشملوا مجهم ويتحدوا افوفهم وان نكونوا يدا واحداعىل من عا  

وكذكل اردان ان نبني يف هذ البحث املتواض  أأن الاختالف بني الامئة ليس حديثا بل هو من سنن هللا يف خلقه كام يقول جل وعال) 

والنزالون خمتلفني الامن رمح ربك  وذلكل خلقهم ( 
2

اذا مفوضو  البدعة ليس شيئا جديدا     

اضي  اليت جيوزالاختالف فهيا س يول اىل تفرقة اكرب وتشتت أأكرث أأال نرى أأن الأحصاب وعلمنا يقينا ان الاكراه يف عدم الاختالف يف املو 

يف زمان اكن الرسول اىل هللا عليه وسمل بني أأظهرمه خيتلفون ومل ينكره النيب اىل هللا عليه وسمل مادام اخلالف يف الفرو  مث يف زمن 

ريط يف الرأأي الواحد والقول الواحد واملذه  الواحد س يول قدميا عاجال أأو اخللفاء ومن بعدمه يتجىل املوضو  أأكرث وابلعكس فان التف

                                                           
1

(  18/  9( ، حصيح ابن حبان )  102/  4( ، صحيح مسلم )  262/  18صحيح البخاري )    
2

118سورة يونس االية     
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آجال اىل متزيق الأمة ورصاعات طوي ة  فدل احلديث أأن النيب اىل هللا عليه وسمل مزي الفرائض من السنن ملا حدَّ الواجبات، تنويوًا  أ

ا ي لأن الأال يف الأش ياء اال ابحة مامل نرد دليل الهنيي، وليس الأمر كام عىل النوايه؛ لأن الهنيي يفيد حمتية وفورية املن ، وحدَّ السنن ابلرت 

لكرمي فهم بعضهم أأن الأال يف الأش ياء احلرمة مامل نرد دليل أأمر، فهذا فهم املرجفني ومن حرموا نور اليقني. فهل طل  هللا تعاىل يف كتابه ا

أأمران تعاىل فنس تورد بعضا من أأقواهلم حىت نفهم كيف  هل اذلكر كام ان نسال العامة عنداجلهل  أأم خووه رب العاملني ابن نسأأل أأ 

 اس تنبطوا من الاايت الكرمي والس نة احلكمي وكيف اتفقوا عىل وجود البدعة احلس نة والعمل به سلفا وخلفا بدون الاناكر الاقليال ، 

آخر دعواان ان امحلد هلل رب العاملنيفنسال هللا ان نكون معلنا هذا خالوا لوهجه العظمي وجيعهل مشال مجل  املسلمني   انه هو السمي  العلمي وأ

 

 تعريف البدعة يف اللغة
تَنْبََطها وَأحَدهثا ورَ  ِكّية اس ْ ِِكٌّ بَِديٌ  َحِديثُة احلَْفر قال ابن منظور : ) بد  ( بَد  اليشَء يَْبَدعُه بَْدعًا وابْتََدعَه َأنشأَه وبدَأه وبَد  الرَّ

ُسل َأي ما كنت َأّوَل من ُأْرسَل قد ُأرسل قبيل ُرسلٌ والَبِديُ    والِبْدُ  اليشء اذلي نكون َأّواًل ويف التزنيل قُل ما كنُت ِبدعًا من الرُّ

كامل ابن السكيت الِبْدعُة لكُّ ُمْحَدثٍة ويف حديث معر ريض هللا عنه يف
ِ
نِن بعد اال م ِقيا كثري والِبدعُة احلَدث وما ابُْتِدَ  من اوّدِ

رمضاَن نعمِت الِبدعُة هذه ابن اَلثري البدعُة بدعتان بدعُة ُهدى وبْدعة ضالل مفا اكن يف خالف ما َأمر هللا به ورسوهل اىل هللا 

ليه وَحّض عليه َأو رسوهُل فهو يف حزّيِ امل
ِ
ناكر وما اكن واقعًا حتت مُعوم ما نَدب هللُا ا

ِ
هلدح قاعليه وسمل فهو يف َحزِيّ اذّلّمِ واال

3
 

 قال ابن فارس: )بد ( الباء واودال والعني أأاالن: أأحدهام ابتداء اليشء وانُعه ال َعْن ِمثال، والآخر الانقطا  واللََكل.

ذا ابتدأأتَه ال عن سابق مثال. وهللا بديُ  الّسمواِت والأرض. والعرب تقول: ابتدَ  َ  فالن فالأول قوهلم: أأبْدْعُت اليشَء قواًل أأو ِفعاًل، ا 

ذا اس تنبََطه. وفالٌن ِبدٌ  يف هذا الأمر ِِكَّ ا  الرَّ
4
 

 )بد ( الباء واودال والعني أأاالن: أأحدهام ابتداء اليشء وانُعه ال َعْن ِمثال، والآخر الانقطا  واللََكل.

ذا ابتدأأتَه ال عن سابق مثال. وهللا بديُ  الّسمواِت والأ  رض. والعرب تقول: ابتَدَ  فالن فالأول قوهلم: أأبْدْعُت اليشَء قواًل أأو ِفعاًل، ا 

ُسِل { ]الأحقاف  ذا اس تنبََطه. وفالٌن ِبدٌ  يف هذا الأمر. قال هللا تعاىل: } قُْل َما ُكْنُت ِبْدعًا ِمَن الرُّ ِِكَّ ا  [، أأي ما كنُت أأّول.9الرَّ  

نشأأه وبدأأه. والبد  والبدي : اليشء اذلي فالبدعة يف اللغة العربية: امس من الابتدا ، يقال: أأبد  اليشء يبدعه بدعًا، وابتدعه: أأ 

 نكون أأواًل.

[. أأي: ما كنت أأول من أأرسل بل أأرسل قبيل رسل كثريون9ويف التزنيل: قل ما كنت بدعًا من الرسل ]الأحقاف:  

ايها، وهو البدي  الأول قبل لك يشء. وهو اذلي بد  اخللق، حداثه ا  أأي بدأأه، كام  والبدي : من أأسامء هللا تعاىل ال بداعه الأش ياءوا 

[ أأي خالقها ومبدعها117قال س بحانه: بدي  الساموات والأرض ]البقرة:  

قال أأبو البقاء يف اللكيات : البدعة يه معُل مَعٍَل عىل غري مثال س بق. ومفهوم هذا التعريف أأن لك معل يُْعَمُل دون أأن نكون هل 

[. أأي:مبدعهام 117الكتاب بدي  الساموات والأرض ]البقرة: مثال سابق سواء اكن عىل أأال أأو غري أأال فهو بدعة، ودليهل من

نه أأوجد الساموات والأرض من  ذ ا  وخالقهام عىل غري مثال سابق أأي عىل غري أأال سابق، واملثال هنا يشمل الأال والوورة، ا 

ليه وال اورة ان  مثلها، ودليهل أأيضًا: قُْل ما كنُت بدعاً  [. 9من الُرسل]الأحقاف: العدم احملض من غري أأال سابق يستند ا 

ل من ذكل أأنَّ معىن قوِل أأيب البقاء: عىل غري مثال. أأي: عىل غري أأاٍل أأو اورٍة مشاهبة، وهبذا املعىن نكون التعريف مفيدًا  فتحوَّ

فواح الس نة. فقوهل س ب ىل بيان الكتاب املتقدم، وا  حانه: بدي  للعموم، فال يؤخذ منه دليل قاط  يف هذه املسأأةل، فالبد من الرجو  ا 

ليه املثالية؛ لأن لكمة "املثالية" يف اللغة تُفيد القياس،  حدااًث هلام عىل غري أأاٍل وال اورة ومل يُِضف ا  فال الساموات والأرض يعين: ا 

ىل غريِه.  مورَي ا 

                                                           
3 ( 6/  8ابن املنظور لسان العرب )    
4 (209/  1) -ابن فارس معرم مقاييس اللغة     
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ال عىل مثال سابق: و  سل مبعىن ما كنُت ا  هذا املثال مه الأنبياء واملرسلون، وأأكَّد احلقُّ بقوهل س بحانه وتعاىل: قُْل ما كنُت بدعًا من الرُّ

ىل ذكل امللمح قوهل س بحانه يف سورة  وبذكل يتضُح لنا أأن البدعة قسامن: بدعٌة ذاُت أأال، وبدعة ليست ذات أأاٍل، أأشار ا 

ج (: من يْشف  شفاعة حس نة نكن هل نويٌ  مهنا، ومن يشف  شفاعة سيئة نكن هل كفل مهنا، والشفاعة يه الس نة والهن85النساء )

اذلي سنَّ هللا عليه وفطر عليه النحل وامللل، وعليه قام الكتاب والس نة ولأجهل جاءت الرشائ  للمتيزي بني الطي  واخلبيث. فالقائل 

 ابلبدعة احلس نة قد اس تنبط هذا الااطالح من روح الرشيعة ومقاادها وس يأأيت بيان ذكل يف اببه.

 

البدعة يف ااطالح العلامء   
للبدعة عند العلامء مفن ذكل: هناك تعاريف كثرية  

دريس الشافعي رمحه هللا تعاىل املتوىف س نة 1 هـ:204ـ تعريف اال مام اجملهتد محمد بن ا   

 قال الشافعي: احملداثت من الأمور رضابن:

جامعًا. فهذه البدعة الضالةل.  أأحدهام: ما أأحدث خيالف كتااًب، أأو س نة، أأو أأثرًا، أأو ا 

ال خالف فيه لواحد من هذا، وهذه حمدثة غري مذمومة. والثانية: ما أأحدث من اخلري  

ذا اكنت فليس فهيا رد ملا مىض.  وقد قال معر ريض هللا عنه يف قيام شهر رمضان: "نعمت البدعة هذه" يعين أأهنا حمدثة مل تكن، وا 

آخر:أأبو نعمي يف حلية الأولياء قال الشافعي: البدعة بدعتان: ب س ناده حصيح. وأأخرجه من طريق أ دعة محمودة، وبدعة مذمومة، مفا وا 

وافق الس نة فهو محمود، وما خالف الس نة فهو مذموم. واحتج بقول معر بن اخلطاب يف قيام رمضان: "نعمت البدعة يه".
5
 

هـ:456ـ تعريف احلافظ عيل بن محمد بن حزم رمحه هللا، املتوىف س نة 2  

آن، و ال عن رسول هللا اىل هللا عليه وسمل.قال ابن حزم: البدعة يف اودنن لك ما مل يأأت يف القرأ  

ليه من اخلري، ومهنا ما يؤجر عليه ونكون حس نًا، وهو ما اكن أأاهل اال ابحة، كام  ال أأن مهنا ما يُؤجر عليه ااحبه، ويعذر مبا قود ا  ا 

 روي عن معر ريض هللا عنه:

ن مل يقرر معهل يف النص، ومهنا ما نكون مذمومًا وال  "نعمت البدعة هذه". وهو ما اكن فعل خري وجاء النص بعمومه اس تحبااًب، وا 

يعذر ااحبه، وهو ما قامت احلجة عىل فساده فامتدى القائل به.
6
 

هـ. 660ـ تعريف اال مام العز بن عبدالسالم الشافعي رمحه هللا،املتوىف س نة 3  

 قال العز بن عبدالسالم:

ىل:البدعة فعل ما مل يعهد يف عرص رسول هللا اىل هللا عليه وسمل   ويه منقسمة ا 

بدعة واجبة، وبدعة حمرمة، وبدعة مندوبة، وبدعة مكروهة، وبدعة مباحة، والطريق يف معرفة ذكل أأن تعرض البدعة عىل قواعد 

ن دخلت يف قواعد املندوب فهيي  ن دخلت يف قواعد التحرمي فهيي حمرمة، وا  ن دخلت يف قواعد اال جياب فهيي واجبة، وا  الرشيعة: فا 

ن د خلت يف قواعد املباح فهيي مباحة. مندوبة، وا 
7
 

اال مام القرايف  -4   

فقد قال : الفرق الثاين وامخلسون واملائتان بني قاعدة ما حيرم من البد  ونهنيى عنه وبني قاعدة ما ال نهنيى عنه مهنا وهو مبين عىل 

ناكر ال  بد  نص عىل ذكل ابن أأيب زيد وغريه واحلق أأحد الطريقتني يف البد  اللتني يف قول الأال الأحصاب فامي رأأيت متفقون عىل ا 

                                                           
5 (163/  20( ونقهل ابن تميية بس ند حصيح يف مجمو  الفتاوى:) 97/  1( وان عساكر : تبيني كذب املفرتي:)113/  9) -ابو نعمي الاافهاين : حلية الأولياء      
6 410ص  4ورسائل ابن حزم ج 47ص 1ابن حزم الاندليس:  الاحاكم يف ااول الاحاكم ج   
7

وما بعدها. 2 \ 204عبدالسالم  :  قواعد الأحاكم العز بن    
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ذا خيف علهيا  آن والرشائ  ا  التفويل وأأهنا مخسة أأقسام الأول واج  وهو ما تناولته قواعد الوجوب وأأدلته من الرش  كتدونن القرأ

جامعا ن التبليغ ملن بعدان من القرون واج  ا   الضيا  فا 

جامعا مفثل هذا النو  ال ينبغي أأن خي  هامهل حرام ا  تلف يف وجوبه القسم الثاين حمرم وهو بدعة تناولهتا قواعد التحرمي وأأدلته من وا 

الرشيعة اكملكوس واحملداثت من املظامل املنافية لقواعد الرشيعة كتقدمي اجلهال عىل العلامء وتولية املناا  الرشعية من ال يولح لها 

بطريق التوارث
8
 

هـ:505اال مام الغزايل املتوىف س نة   -5  

نه أأبد  بعد رسول هللا اىل هللا عليه وسمل، فليس لك ما أأبد  مهنيًا عنه، بل وقال  اال مام الغزايل رمحه هللا يف اال حياء : وما يقال ا 

ذا تغريت  املهنيي عنه بدعة تضاد س نة اثبتة وترف  أأمرًا من الرش  م  بقاء علته، بل اال بدا  قد جي  يف بعض الأحوال ا 

الأس باب.
9

امٌ  مانٌ  وموجزاهـ وتعريفه هذا ج  

ث عبدالرمحن بن اجلوزي احلنبيل رمحه هللا، املتوىف س نة  -6 .597اال مام احملّدِ  

قال ابن اجلوزي: البدعة عبارة عن فعل مل نكن فابتد ، والأغل  يف املبتدعات أأهنا توادم الرشيعة ابخملالفة، وتوج  التعايل علهيا 

ن ابتد  يشء ال خيالف الرش  يعة، وال يوج  التعايل علهيا فقد اكن مجهور السلف نكرهونه، واكنوا ينفرون من بزايدة أأو نقص، فا 

ن اكن جائزًا، حفظًا للأال وهو االتبا . لك مبتد  وا 
10

 

ـ تعريف ابن جحر الهيمتي : 7  

البدعة لغة مااكن خمرتعا ورشعا ما أأحدث عىل خالف أأمر الرش  ودليهل اخلاص والعام 
11

 

سامعيل املقديس الشافعي رمحه هللا تعاىل، املتوىف س نة تعريف اال مام أأيب شا  -ـ8 هـ.665مة عبدالرمحن بن ا   

البدعة: احلدث، وهو مامل نكن يف عرص النيب اىل هللا عليه وسمل، مما فعهل، أأو أأقر عليه، أأو عمل من قواعد رشيعته اال ذن فيه، 

مما أأمجعوا عليه قواًل أأو فعاًل أأو تقرنرًا، وكذا ما اختلفوا  وعدم النكري. ويف معىن ذكل: ما اكن يف عرص الوحابة ريض هللا عهنم

ال االتبا  دون الابتدا  فيه،فا ن اختالفهم رمحة همام اكن لالجهتاد والرتدد مساغ، وليس لغريمه ا 
12

. وتعريفه هذا جامٌ ، وليس مانعًا؛ 

ُه النيبُّ اىل ن أأقرَّ حدااًث، فا  ذ فعُل الوحايّبِ يف عهد التزنيل يُعترب ا  حداهثم ا  نَّة، وبعد انقطا  الو ي أأابح ا   هللا عليه وسمل، اار س ُ

نًَّة حس نًة ...".  بدعة حس نة مقيسة عىل الكتاب والس نة، فيعترُب س نة حس نة من وجٍه، لقوهل اىل هللا عليه وسمل: "من سنَّ س ُ

 احلديث.

ر بأأنه غري مان ٍ لورود ما ذكران عليه.  فهبذا تقرَّ

ناكر البد  واحلوادث" بقوهل:حيث عرف البدعة يف كتاب ه "الباعث عىل ا   

لك ما هو خمرت  من غري أأال س بق، وهو مامل نكن يف عرص النيب اىل هللا عليه وسمل مما فعهل أأو أأقرَّ به، أأو عمل من قواعد 

ىل بدعة رشيعته اال ذن فيه، وعدم النكري، ويف ذكل ما اكن يف عرص الوحابة ريض هللا عهنم، وعىل هذا فاحلوادث منقسم ة ا 

ىل بدعة مس تقبحة ويه ما خالف الس نة. 13مس تحس نة، ويه ما وافق الس نة، وا 
 

احلافظ ابن جحر العسقالين : واحملداثت بفتح اودال مج  حمدثة واملراد هبا ما أأحدث وليس هل أأال يف الرش  ويسمى يف عرف  - 9

عرف الرش  مذمومة خبالف اللغة فان لك يشء أأحدث الرش  بدعة وما اكن هل أأال يدل عليه الرش  فليس ببدعة فالبدعة يف 

                                                           
8 (376/ ص  8)ج  -القرايف أأنوار الربوق ىف أأنوا  الفروق    
9 ( 3/  2الغزايل :  احياء علوم اودنن  )    
10

بليس ابن الجوزي   (26/ ص  1)ج  -تلبيس ا   

11
.  221ابن حجر الهيتمي  :  التبين بشرح االربعين :     

12 (  23/  1ابو شامة الاندليس الباعث يف اناكر البدعة  )    
13 وأأيضا يثىن كثريا عىل احياء ذكرى املوود النبوي اىل هللا عليه وسمل اذلي ابتد  يف مدينة اربل  20الباعث عىل اناكر البد  واحلوادث ص   
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عىل غري مثال يسمى بدعة سواء اكن محمودا أأو مذموما وكذا القول يف احملدثة ويف الأمر احملدث اذلي ورد يف حديث عائشة من 

حديث جابر املشار أأحدث يف أأمران هذا ما ليس منه فهو رد كام تقدم رشحه ومىض بيان ذكل قريبا يف كتاب الأحاكم وقد وق  يف 

ايمك وحمداثت الأمور فان لك بدعة ضالةل وهو حديث أأوهل وعظنا رسول  ليه ولك بدعة ضالةل ويف حديث العرابض بن سارية وا  ا 

هللا اىل هللا عليه و سمل موعظة بليغة فذكره وفيه هذا أأخرجه امحد وأأبو داود والرتمذي وحصحه بن ماجة وبن حبان واحلامك وهذا 

ليه وهو من جوام  اللكماحلديث يف  املعىن قري  من حديث عائشة املشار ا 
14

 

ويقول أأيضا والبدعة أأالها ما أأحدث عىل غري مثال سابق وتطلق يف الرش  مقابل الس نة فتكون مذمومة .
15

 

هـ.885تعريف احلافظ الفقيه بدر اودنن العيين رمحه هللا املتوىف س نة -9   

حداث أأمر مل نكن يف زمن رسول هللا اىل هللا عليه وسمل . مث البدعة عىل قال اال مام العيين يف معدة القاري: ا لبدعة يف الأال ا 

ن اكنت مما يندرج حتت مس تقبح يف الرش  فهيي بدعة  ن اكنت مما يندرج حتت مس تحسن يف الرش  فهيي بدعة حس نة. وا  نوعني ا 

16مس تقبحة
 

تعريف اال مام الس بيك: 10  

منــا يــراد بــها الأمــر احلــادث الــذي ال أأاــل لــه فــي الـشــر ، وقــد يـطــلق مـقيــدًا، قـال الـسـبــيك : الــبــدعــة ف ـي الــشــر  ا 

 فـيــقال: بــدعة هــدى، وبـــدعة ضــالةل. .

تعريف اال مام الكرماين: 11  

أأقسام: واجبة ومندوبة وحمرمة ومكروهة  قال الكرماين يف رشحه للبخاري: البدعة لك يشء معل عىل غري مثال سابق، ويه مخسة

 ومباحة. وحديث "لك بدعة ضالةل" من العام اخملووص.

الامام املناوي رمحه هللا - 12   

شارة جلاللته ومزيد رفعته وتعظميه من قبيل } ذكل  قال الامام يف رشح حديث من أأحدث يف أأران هذاماليس منه فهو رد ) هذا ( ا 

ن اختلفا يف  ذ تكل أأدل عىل ذكل من هذا ) ما ليس منه ( أأي رأأاي ليس هل يف الكتاب أأو الس نة عاضد الكتاب { وا  أأداء اال شارة ا 

طالق املودر عىل امس املفعول وفيه تلوحي بأأن  ظاهر أأو خفي ملفوظ أأو مس تنبط ) فهو رد ( أأي مردود عىل فاعهل لبطالنه من ا 

لمك دينمك { مفن رام زايدة حاول ما ليس مبريض لأنه من قوور فهمه أأما ديننا قد مكل وظهر كضوء الشمس بشهادة } اليوم أأمكلت 

ما عضده عاضد منه بأأن شهد هل من أأدةل الرش  أأو قواعده فليس برد بل مقبول كبناء حنو ربط ومدارس وتونيف عمل وغريها
17

 

الش يخ  ابن تميية:   13  

ال به م  العمل بأأن الرسول مل يذكره وما قال رمحه هللا : ومن هنا يعرف ضالل من ابتد  طريقا أأو اعتقا دا زمع أأن اال ميان ال يمت ا 

: البدعة بدعتان :  -رمحه هللا  -خالف النووص فهو بدعة ابتفاق املسلمني وما مل يعمل أأنه خالفها فقد ال يسمى بدعة قال الشافعي 

جامعا وأأثرا عن بعض ] أأحصاب [ رسول هللا اىل هللا  عليه وسمل فهذه بدعة ضالةل . وبدعة مل اخالف بدعة خالفت كتااب وس نة وا 

س ناده الوحيح يف املدخل 18شيئا من ذكل فهذه قد تكون حس نة لقول معر : نعمت البدعة هذه هذا اللَكم أأو حنوه رواه البهيقي اب 
  

كبدعة اخلروج، والروافض،  "والبدعة اليت يعد هبا الرجل من أأهل الأهواء ما اش هتر عند أأهل العمل ابلس نة خمالفهتا للكتاب والس نة

ن عبدهللا بن املبارك، ويوسف بن أأس باط وغريهام قالوا: "أأاول اثنتني وس بعني فرقة يه أأرب : اخلوارج،  والقدرية، واملرجئة، فا 

 والروافض، والقدرية، واملرجئة"، قيل البن املبارك: فاجلهمية؟ قال: ليست اجلهمية من أأمة محمد اىل هللا عليه وسمل.

                                                           
14

. 9ص  17الباري ج  فتح   
15

. 156ص  5فتح الباري :ح   
16 (292/ ص  21)ج  -معدة القاري رشح حصيح البخاري    
17 (36/ ص  6)ج  -فيض القدنر املناوي    
18 (  140/  1( ، ودرء التعارض البن التميية ) 163/  20مجمو  الفتاوى  :)    
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يف مجمو  الفتاوى تعريفًا للبدعة فقال: وما خالف النووص فهو بدعة ابتفاق املسلمني، وما ال يعمل أأنه خالفها فقد ال يسمى وذكر 

 19بدعة

ىل الوواب عىل ما نراه، هو ما ُسقناه من الكم اال مام الغزايل واال مام الس بيك رمحهام هللا تعاىل، فهذه  ولعلَّ أأقرَب التعاريف ا 

ابلكتاب والس نة، كام س تعرفه يف هذا الكتاب. التعاريف مؤيدة  

برازها ابلقياس الوحيح. َّت اودواعي عىل ا  ظهار اورة خموواة حلاةل خموواة أأحل  والتعريف اجلام  املان  : البدعة احلس نة: يه ا 

 * * 

 

آن الكرمي  معىن البدعة يف القرأ
آن الكرمي، وذكل يف أأربعة مواض :  جاء ذكر مادة )بد ( يف القرأ

وض  الأول والثاين: امل  

[.59[، ]الأنعام:117قال هللا تعاىل: بدي  السموات والأرض ]البقرة:  

[9املوض  الثالث: قل ما كنت بدعًا من الرسل ]الأحقاف:  

ال ابتغاء رضوا ن هللا مفا املوض  الراب : قال هللا تعاىل: وجعلنا يف قلوب اذلنن اتبعوه رأأفة ورمحة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها علهيم ا 

[.27رعوها حق رعانهتا]احلديد:  

ايها، وهو البدي  الأول قبل لك  حداثه ا  املوضعان الأول والثاين: قال ابن منظور: البدي  من أأسامء هللا تعاىل ال بداعه الأش ياء وا 

يشء، وهو اذلي بد  اخللق، أأي بدأأه كام قال س بحانه: بدي  الساموات والأرض أأي خالقها ومبدعها. انهتيى
20

. 

املوض  الثالث: قال اخلليل: البد : اليشء اذلي نكون أأواًل يف لك أأمر كام قال تعاىل: قل ما كنت بدعًا من الرسل أأي لست بأأول 

مرسل. 
21

 

 مفعىن البدعة يف املواض  الثالثة واحد، ويه البدعة اللغوية.

منا يه البدعة الرشعية اليت ن البدعة املذكورة فيه ا  ارائيل وأأما املوض  الراب ؛ فا  ن هللا س بحانه وتعاىل ذكر عن بين ا   تعنينا هنا، فا 

أأهنم ابتدعوا يف أأمر دنهنم مامل نكتبه علهيم، وهذا هو الابتدا  الرشعي اذلي هو جمال حبثنا ونقاش نا. فلنقف عىل هذه الآية ولننظر 

ن اكن هللا س بحانه وتعاىل قد ريض فهيا بيشء من التأأمل و التفكر، لرنى مدلولها يف حتسني فعلهم أأوتقبيحه، وبعبارة أأ  خرى لرنى ا 

 مهنم هذه البدعة وأأاثهبم علهيا، أأم ردها علهيم وذهمم هبا. 

ىل أأن هللا س بحانه وتعاىل قد ريض مهنم هذه البدعة، وأأمرمه ابودوام علهيا وعدم  فنقول وابهلل التوفيق: لقد ذه  عامة املفرسنن ا 

نه ال تركها، وجعلها يف حقهم اكلنذر اذلي من  أألزم نفسه به فعليه القيام به، وعدم تركه والهتاون فيه. مفن نذر نذرًا ما، ومل يوف به فا 

منا يالم عىل عدم الوفاء به.   يالم عىل أأن نذر هذا النذر، وا 

ن اّلّل  وكذكل هؤالء اذلنن ابتدعوا بدعة الرهبانية مل يذهمم هللا س بحانه عىل ابتداعها؛ كقال الوحايب أأبو أأمامة ريض هللا عنه: ا 

ارائيل ابتدعوا بدعة فعاهبم  ن انسًا من بين ا  منا قيامه أأحدثمتوه، فدوموا عليه، فا  فرض عليمك اوم رمضان ومل يفرض عليمك قيامه، وا 

ال ابتغاء رضوان هللا مفا رعوها حق رعانهتا.انهتيى هللا برتكها فقال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها علهيم ا 
22

 

                                                           
19

(163/ ص  20)ج  -مجموع الفتاوى البن تيمية    

  
20

( 6/ 8رب : ) لسان الع    
21

(92/ ص  3)ج  -كتاب العين    
22  -( وقال املنذري : فيه زكراي بن أأيب مرمي ضعفه النسايئ وغريه مجم  الزوائد ومنب  الفوائد  262/ ص  7)ج  -رواه الطرباين يف املعرم الأوسط لأبو القامس الطرباين  

يد وابن جرنر وابن مردويه وابن نرص عن أأيب أأمامة ريض هللا عنه قال : ا ن هللا كت  عليمك ( وقال الس يوطي : اأأخرج سعيد بن منوور وعبد بن مح 184/ ص  3)ج 
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ولئك الناس عىل ابتدا  الرهبانية لأهنم قودوا هبا رضوان هللا، بل عابت الآيُة علهيم أأهنم مل نرعوها حق رعانهتا، فالآية ما عابت أأ 

 وهذا يفيد مرشوعية البدعة احلس نة، مفا اس تنبطه الوحايب أأبو أأمامة حصيح ال غبار عليه.

هنم أأحدثوها من عند أأنفسهم ونذروها، وذلكل قال تعاىل بعده: ما و يقول الفخر الرازي مل يعِن هللا اببتدعوها طريقة اذلم، بل املراد أأ 

 كتبناها علهيم.
23

: 

وقال العالمة الآلويس: يعمل منه أأيضًا سب  ابتدا  الرهبانية، وليس يف الآية ما يدل عىل ذم البدعة مطلقًا، واذلي تدل عليه ظاهرًا 

ذم عدم رعاية ما الزتموه .
24

 

منا يه حمض بدعة من عند أأنفسهم مل نكتهبا هللا علهيم، دون تلميح من قري  فغاية ما تفيده الآية يف ذكل   النص عىل أأن الرهبانية ا 

ىل أأن هللا س بحانه وتعاىل قد ذهمم عىل هذا الابتدا ، بل عىل العكس من ذكل قد يلمح من س ياق الآية ما يدل عىل  أأو بعيد ا 

 امتداهحم عىل هذه البدعة

                                              

 البدعة يف الس نة املطهرة
 ورد يف الس نة مجموعة من الأحاديث تتحدث عن البدعة، بعضها جاء بويغة العموم، وبعضها جاء بويغة التخويص.

ن «مفام جاء بويغة العموم حديث جابر بن عبدهللا ريض هللا عهنام قال: قال رسول هللا اىل هللا عليه وسمل :  خري أأما بعد فا 

والبدعة يف هذا ». احلديث كتاب هللا، وخري الهدي هدي محمد اىل هللا عليه وسمل، ورش الأمور حمداثهتا، ولك بدعة ضالةل

 احلديث تشمل البدعة الواحدة والأكرث، والبدعة احلس نة والبدعة السيئة.

آاثم من من ابتد  بدعة ضالةل، «ومما جاء بويغة التخويص قوهل ـ اىل هللا عليه وسمل ـ:  ال تريض هللا ورسوهل، اكن عليه مثل أ

 معل هبا، ال ينقص ذكل من أأوزار الناس شيئًا.

 : أأن النيب اىل هللا عليه و سمل قال لبالل بن احلرث اعمل قال ما أأعمل اي رسول هللا ! قال اعمل اي بالل قال ما أأعمل اي رسول هللا ؟

ن هل من الأجر مثل من معل هبا من غري أأن ينقص من أأجورمه شيئا ومن  قال أأ ه من أأحيا س نة من سنيت قد أأميتت بعدي فا 

آاثم من معل هبا ال ينقص ذكل من أأوزار الناس شيئا   ابتد  بدعة ضالةل ال تريض هللا ورسوهل اكن عليه مثل أ

قال أأبو عيىس هذا حديث حسن
25

. 

تكون سيئة ال توافق علهياالرشيعة. ففي هذا احلديث خوص الرسول ـ اىل هللا عليه وسمل ـ البدعة احملرمة بأأن  

ذا ورد عن الشار  لفظ عام ولفظ خاص قدم اخلاص، لأن يف تقدمي اخلاص معاًل بلَك النوني خبالف ما لو  والقاعدة الأاولية أأنه ا 

لغاء للنص اخلاص ن فيه ا   قدم العام فا 

يئة ويه )ما أأحدث وال دليل هل من الرش  بطريق البدعة الس » لك بدعة ضالةل«فيكون املقوود بقوهل ـ اىل هللا عليه وسمل ـ: 

 خاص وال عام.

لك عني زانية«ونكون هذا عىل حد قوهل ـ اىل هللا عليه وسمل ـ 
26

ىل امرأأة بشهوة فهيي زانية ال لك العيون.  أأي لك عني تنظر ا   

ووص، واملراد غال  البد . قال أأهل قال اال مام النووي رمحه هللا : قوهل اىل هللا عليه والسالم: )ولك بدعة ضالةل( هذا عام خم

اللغة: يه لك يشء معل عىل غري مثال سابق.قال العلامء: البدعة مخسة أأقسام: واجبة، ومندوبة، وحمرمة، ومكروهة، ومباحة. مفن 

                                                                                                                                                                                                      
ارائيل ابتدعوا بدعة فع منا القيام يشء ابتدعمتوه فدوموا عليه وال ترتكوه فا ن انسا من بين ا  اآلية اهبم هللا برتكها وتال هذه ايام شهر رمضان ومل نكت  عليمك قيامه وا 

(66/ ص  8)ج  -وها . ينظر : الدر المنثور ورهبانية ابتدع  
23

(29/245التفسير الكبير )   
24

(294/15التفسير االلوسي : )   
25

(  45/  5)  2677سنن الترمذي بالرقم    
26

(. 273/  32( ومسند احمد ) 106/  5، )  2786( والترمذي بالرقم  91/  3صحيح ابن خزيمة )    
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دارس والربط وغري الواجبة: نظم أأدةل املتلكمني للرد عىل املالحدة واملبتدعني وش به ذكل. ومن املندوبة: تونيف كت  العمل، وبناء امل

ذكل. ومن املباح: التبسط يف أألوان الأطعمة وغري ذكل. واحلرام واملكروه ظاهران. وقد أأوحضت املسأأةل بأأدلهتا املبسوطة يف هتذي  

ذا عرف ما ذكرته عمل أأن احلديث من العام اخملووص. وكذا ما أأش هبه من الأحاديث الواردة، ويؤيد ما قلناه ق ول الأسامء واللغات، فا 

معر ابن اخلطاب ـ ريض هللا عنه ـ يف الرتاوحي: نعمت البدعة. وال مين  من كون احلديث عاّمًا خموواًا قوهل: )لك بدعة( مؤكدًا 

)بلك(، بل يدخهل التخويص م  ذكل، كقوهل تعاىل: تدمر لك يشء. ويف هذا احلديث اخويص قوهل اىل هللا عليه و سمل لك 

أأن املراد به احملداثت الباط ة والبد  املذمومةحمدثة بدعة ولك بدعة ضالةل و 
27

  

 وكذكل هناك بعض من الأحاديث والآاثر تؤكد عىل جواز البدعة احلس نة مهنا :

آهل وسمل: "من سن يف اال سالم س نة حس نة 1 ـ عن جرنر بن عبدهللا البجيل ريض هللا عنه قال: قال رسول هللا اىل هللا عليه وأ

بعده من غري أأن ينقص من أأجورمه يشء، ومن سن يف اال سالم س نة سيئة اكن عليه وزرها ووزر  فهل أأجرها وأأجر من معل هبا

من معل هبا بعده من غري أأن ينقص من أأوزارمه يشء
28

. 

قال الس ندي يف حاش ية ابن ماجه: قوهل: "س نة حس نة" أأي طريقة مرضية يُقتَدى هبا، والمتيزي بني احلس نة والسيئة مبوافقة أأاول 

وعدهما.اهـ.الرش  
29

 

ـ وعن أأيب هرنرة ريض هللا عنه قال: قال رسول هللا اىل هللا عليه وسمل: "من اسنت خريًا فاسنُت به اكن هل أأجره اكماًل ومن  2

أأجور من اسنت به، ال ينقص من أأجورمه شيئًا، ومن اسنت س نة سيئة فاسنُت به، فعليه وزره اكماًل ومن أأوزار اذلي اسنت به ال 

زارمه شيئًا" .ينقص من أأو   

ـ عن أأيب حجيفة ريض هللا عنه قال: قال رسول هللا اىل هللا عليه وسمل: "من سن س نة حس نة فعمل هبا بعده اكن هل أأجره  3

ومثل أأجورمه من غري أأن ينقص من أأجورمه شيئًا، ومن سنَّ س نة سيئة فعمل هبا بعده اكن عليه وزره ومثل أأوزارمه من غري أأن 

يئًا".ينقص من أأوزارمه ش   

وذلكل عرب النيب اىل هللا عليه وسمل عام أأحدثه الوحابة واخرتعوه بأأنه "س نة" فقال: "عليمك بسنيت وس نة اخللفاء الراشدنن" 

ال اورة عام ادر عن النيب اىل هللا عليه وسمل، ويف احلقيقة ما أأحدثه الوحابة هو اخرتا  يف  حداث الوحابة أأمرًا ليس ا  فا 

وافقًا للرش  اكن حس نًا، وسامه النيب اىل هللا عليه وسمل "س نة" ويطلق عليه "بدعة حس نة" كام قال س يدان اودنن، ولكن ملا اكن م

معر يف اجامت  الناس عىل الرتاوحي: "نعمت البدعة هذه" رواه البخاري. ومن محل قوهل "البدعة" عىل البدعة اللغوية فقد أأخطأأ، لأن 

هنم يقودون البدعة الرشعية ال اللغوية، ومل نكن هذا اال طالق "البدعة الوحابة ملا اكنوا يطلقون قوهلم: "هذا  العمل بدعة" فا 

 اللغوية" معهودًا عند الوحابة، واملقام مقام اللَكم عىل االة الرتاوحي ويه من أأمور الرش .

ية أأحصايب وطريقهتم.ومعىن قوهل اىل هللا عليه وسمل: "عليمك بسنيت وس نة اخللفاء" أأي عليمك مبهنرييت وطريقيت ومهنر   

ذن يه س نة النيب اىل هللا عليه وسمل، وكذكل من جاء بعد الوحابة من العلامء الرابنيني سنهتم  فس نة الوحابة س نة قياس ية، ا 

املوافقة للرش  س نة قياس ية، ويه س نة النيب اىل هللا عليه وســـمل، وقد أأخذوا اال ذن من رسول هللا اىل هللا عليه وسمل 

سن س نة حس نة".بقوهل:"من   

عن عائشة ريض هللا عهنا قالت قال رسول هللا اىل هللا عليه وسمل: " من أأحدث يف أأمران هذا ماليس منه فهو رد  - 5
30

ويف  

من معل معاًل ليس عليه أأمران فهو رد«رواية ملسمل : 
31

. 

                                                           
27

(. 104/  7( ، )  247/  3شرح صحيح مسلم للنووي )    
28 (86/ ص  3)ج  -حصيح مسمل للنيسابوري    

 
29

(189/ ص  1)ج  -حاشية السندي على ابن ماجه    
30

(  342/  18،  7350صحيح البخاري )بالرقم    
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منا قيد ما أأطلقه، ». ل معاًل فهو ردمن مع«ومل يقل: » من أأحدث يف أأمران هذا فهو رد«فالنيب اىل هللا عليه وسمل مل يقل:  وا 

والعلامء الرابنيون علامء الأاول يقولون: لو ثبت حديث ابال طالق وثبت نفس احلديث ابلقيد فير  محل املطلق عىل املقيد، وال 

طالقه، وعىل هذا فيكون مفهوم هذا احلديث:  بول ومن من أأحدث يف أأمران هذا ما هو منه فهو مق «جيوز العمل ابحلديث عىل ا 

معل معاًل عليه أأمران فهو مقبول. وأأما حديث "لك بدعة ضالةل" فهو عام خمووص خووه احلديث الوحيح "من أأحدث يف أأمران 

هذا ما ليس منه فهو رد" فلو اكنت لك بدعة ضالةل بال اس تثناء وال اخويص لقال النيب اىل هللا عليه وسمل: "من أأحدث يف 

ه اىل هللا عليه وسمل قال: "من أأحدث يف أأمران هذا ما ليس منه فهو رد" فأأفاد اىل هللا عليه وسمل أأمران هذا شيئًا فهو رد" ولكن

ىل حس نة وسيئة.  بقوهل هذا أأن من أأحدث يف أأمر اودنن ما هو منه فليس برد، وهذا تقس مي رصحي للبدعة ا 

ويف رواية للبغوي: "من أأحدث يف ديننا ما ليس منه فهو رد".
32

: :من ان  أأمرًا عىل غري أأمران فهو رد".ويف رواية ملسمل 
33

 

ذا اكن الأمر كذكل فاحلديث نكون مفهومه ومنطوقه ما ييل:  فا 

ذا اكنت مبنية عىل أأال رشعي رصحي أأو مجمل أأو مس تنبط، فتكون هذه البدعة عندئذ  حداث البدعة احملمودة احلس نة ا  أأ ـ جيوز ا 

 جزءًا من اودنن.

ذا  حداث البدعة ا  اكنت خمالفة لأال الرش ، يؤخذ هذا من قوهل اىل هللا عليه وسمل: "أأمران" و"ديننا" فهو ب ـ عدم جواز ا 

شامل للك احملداثت سواء اكنت من العبادات أأو املعامالت أأو غري ذكل، لأن لكمة "ديننا" و"أأمران" لكمة عامة، فلك ما هل أأال 

ام فهو مردود من البد  السيئة، وهذا نص احلديث ينطق عام فهو مقبول يندرج حتت البدعة احلس نة، ولك ما ليس هل أأال ع

 ابحلق.

 ج احلديث يشمل أأمور اودنن لكها سواء أأاكنت يف العبادات أأم يف املعامالت .

حداث أأمور من اودنن وليست موجودة يف عرصه، فال يشرتط يف الأعامل الرشعية أأن نكون قد  -د  يؤخذ من احلديث جواز ا 

هللا عليه وسمل لبعض الأعامل ال يدل عىل حرمة فعلها بعد الرسول اىل هللا عليه وسمل.فعلها.كام أأن تركه اىل   

ـ قال س يدان معر ريض هللا عنه يف اجامت  الناس عىل االة الرتاوحي: نعم البدعة هذه . 6  

دريس الشافعي هبذا احلديث عىل ونعم لكمة مدح، واملقام مقام رش  ال مقام لغة، وذلكل احتج اال مام اجملهتد اللغوي احلجة محمد بن  ا 

ىل بدعة محمودة، وبدعة مذمومة.  تقس مي البدعة ا 

منا هو للبدعة الرشعية وهو واحض وجيل، واحتج عىل ذكل بقول س يدان معر. واذلنن حرصوا البدعة بــ  فتقس مي الشافعي للبدعة ا 

ىل حس نة وسيئة هو رأأي امجلهور    تفسريه.كام قال العالمة الطاهر بن عاشور يف  )البدعة املذمومة( مل جيدوا مرصفاً  وتقس مي البدعة ا 

 وهو الوحيح كام قال العالمة ابن الشاط يف هتذي  الفروق، وهو التحقيق كام قال العالمة الشواكين يف نيل الأوطار.

قول خطري جدًا هيدم وقد اس تدل بعض الناس بأأن لك مامل يفعهل النيب اىل هللا عليه وسمل ومل نكن يف زمنه فهو بدعة. وهذا 

شطرًا عظاميً من اودنن، فمك من حمداثت حدثت يف عهد اخللفاء، ومن بعدمه من الوحابة والتابعني، وأأقروها لأهنا تندرج حتت أأال 

 عام من أأاول الرشيعة.

ـ وقال اال مام التابعي جماهد بن جرب رمحه هللا: 7  

ذا رجال يولون الضحى، فقلنا: اي أأاب عبدالرمحن،  ذا حنن بعبدهللا بن معر، جفالساانه، قال: فا  دخلت أأان وعروة بن الزبري املسجد، فا 

حداهن يف رج . قال: فاس تحيينا أأن  ما هذه الوالة؟ فقال: بدعة، فقلنا هل: مك اعمتر رسول هللا اىل هللا عليه وسمل؟ قال: أأربعًا، ا 

ال: فسمعنا استنان أأم املؤمنني عائشة، فقال لها عروة بن الزبري: اي أأم املؤمنني، أأال تسمعني ما يقول أأبو عبدالرمحن؟! نرد عليه، ق

                                                                                                                                                                                                      
31

( 132/ 5،  4590صحيح مسلم بالرقم  )    
32 مام البغوى   (211/ ص  1)ج  -رشح الس نة ـ لال   
33 4590(برمق 132/ ص  5)ج  -حصيح مسمل للنيسابوري    
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ال  نه مل يعمتر معرة ا  حداهن يف رج ؟! فقالت: نرمح هللا أأاب عبدالرمحن، أأما ا  يقول: اعمتر رسول هللا اىل هللا عليه وسمل أأربعًا، ا 

ر شيئًا يف رج وهو شاهدها، وما اعمت
34

. 

س ناد حصيح عن  وقد قود س يدان عبدهللا بن معر من قوهل )بدعة( البدعة الرشعية احلس نة، ودليل ذكل ما أأخرجه ابن أأيب شيبة اب 

آخر احلمك بن الأعرج عن الأعرج قال: سأألت ابن معر عن االة الضحى؟ فقال: بدعة ونعمت البدعة. وهل طريق أ
35

. 

س ناد  حصيح عن سامل ابن عبدهللا عن أأبيه عبدهللا بن معر قال: لقد قتل عامثن وما أأحد يس بحها )يعين ما وما رواه عبدالرزاق اب 

يل مهنا. أأحد يويل االة الضحى( وما أأحدث الناس شيئًا أأح  ا 
36

 

وقد حصح هذه الأسانيد احلافظ ابن جحر
37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آراء العلامء يف تقس مي البدعة  مناقشة أ  
  

اكنت وما تزال مسأأةل البدعة احلس نة ووجودها يف الرش  حمل حبث ونظر ومناقشة بني العلامء، مفن منكر لها وانف لوجودها، ومن 

ليه،وحنن فامي ييل س نعرض حبول هللا حلرج لك  لهيا فامي ذهبوا ا  مثبت لها ومداف  عهنا، وللك من الفريقني جحج وبراهني يستندون ا 

ن شاء هللا تعاىل. من الفريقني م  املناق  ليه البحث والنظر خنمت به هذا الفول ا  شة واملوازنة، ولنا رأأي فهيا أأوالنا ا   

مثبتو البدعة احلس نة وأأدلهتم   
ليه: ىل هذا القول مجهرة من علامء املسلمني، متقدمني ومتأأخرنن، حمدثني وفقهاء وأأاوليني، مفمن ذه  ا   وقد ذه  ا 

ىل:ـ اال مام الشافعي رمحه هللا تعا 1  

 فقد قال رمحه هللا: احملداثت من الأمور رضابن:

جامعًا، فهذه البدعة الضالةل.  أأحدهام: ما أأحدث خيالف كتااًب أأو س نة أأو أأثرًا أأو ا 

 والثانية: ما أأحدث من اخلري ال خالف فيه لواحد من هذا، وهذه حمدثة غري مذمومة ...

                                                           
34 (   وقال الاورانؤوط : ا س ناده حصيح عىل رشط الش يخني128/ ص  2)ج  -مس ند أأمحد بن حنبل    
35 (187/ ص  2)ج  -(  وينظر :التارخي الكبري للبخاري 424/ ص  12)ج  -( ورواه الطرباين يف املعرم الكبري 445/ ص  15)ج  -ابن أأيب شيبة -املونف   
36 (. 78/ ص  3)ج  -مونف عبدالرزاق لأبو بكر الونعاين    
37 (82/ ص  13)ج  -فتح الباري البن جحر    
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لشافعي: البدعة بدعتان: بدعة محمودة وبدعة مذمومة، مفا وافق الس نة فهو وأأخرجه من طريق أأخر أأبو نعمي يف حلية الأولياء قال ا

محمود، وما خالف الس نة فهو مذموم.
38

 

ـ ابن حزم الظاهري رمحه هللا: 2  

ال أأن مهنا ما يؤجر عليه ااحبه،  آن، وال عن رسول هللا اىل هللا عليه وسمل، ا  فقد قال: البدعة يف اودنن لك ما مل يأأت يف القرأ

ليه من اخلري، ومهنا ما يؤجر عليه ونكون حس نًا، وهو ما اكن أأاهل اال ابحة، كام روي عن معر ريض هللا عنه:  ويعذر مبا قود ا 

ن مل يقرر معهل يف النص، ومهنا ما نكون مذمومًا وال  "نعمت البدعة هذه" وهو ما اكن فعل خري جاء النص بعمومه اس تحبااًب وا 

ىل فساده فامتدى القائل بهيعذر ااحبه، وهو ما قامت احلجة ع
39

. 

ـ اال مام العز بن عبدالسالم:3  

ىل بدعة واجبة وبدعة حمرمة  حيث قال البدعة بقوهل: يه فعل ما مل يعهد يف عهد الرسول اىل هللا عليه وسمل، ويه منقسمة ا 

ن دخلت يف قواعد وبدعة مندوبة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة .. والطريق يف معرفة ذكل أأن تعرض البدعة عىل قواعد  الرشيعة: فا 

ن دخلت يف قواعد  ن دخلت يف قواعد املندوب فهيي مندوبة، وا  ن دخلت يف قواعد التحرمي فهيي حمرمة، وا  اال جياب فهيي واجبة، وا 

 املباح فهيي مباحة. وللبد  الواجبة أأمث ة:

سمل وذكل واج  لأن حفظ الرشيعة واج  أأحدها: الاش تغال بعمل النحو اذلي يفهم به الكم هللا والكم رسوهل اىل هللا عليه و 

ال به فهو واج . ال مبعرفة ذكل، وماال يمت الواج  ا   وال يتأأىت حفظها ا 

 املثال الثاين: حفظ غري  الكتاب والس نة من اللغة.

 املثال الثالث: تدونن أأاول الفقه.

 املثال الراب : اللَكم يف اجلرح والتعديل لمتيزي الوحيح من السقمي.

ال مبا ذكرانه.وقد دلت ق واعد الرشيعة عىل أأن حفظ الرشيعة فرض كفاية فامي زاد عىل القدر املتعني، وال يتأأىت حفظ الرشيعة ا   

وللبد  احملرمة أأمث ة: مهنا مذه  القدرية، ومهنا مذه  اجلربية، ومهنا مذه  املرجئة، ومهنا مذه  اجملسمة. والردُّ عىل هؤالء من 

 البد  الواجبة.

حسان مل يعهد يف العرص الأول، ومهنا االة الرتاوحي، وللبد  املن بُط واملدارس وبناء القناطر، ومهنا لك ا  حداث الرُّ دوبة أأمث ة: مهنا: ا 

ذا قود بذكل وجه هللا س بحانه.  ومهنا اللَكم يف دقائق التووف، ومهنا اللَكم يف اجلدل يف مج  احملافل لالس تدالل يف املسائل ا 

آن حبيث تتغري أألفاظه عن الوض  العريب، وللبد  املكروهة أأمث ة : مهنا زخرفة املساجد، ومهنا تزويق املواحف، وأأما تلحني القرأ

 فالأحص أأنه من البد  احملرمة.

آلك واملشارب واملالبس واملساكن، ولبس  وللبد  املباحة أأمث ة: مهنا املواحفة عقي  الوبح والعرص، ومهنا التوس  يف الذليذ من املأ

آخرون من السنن املفعوةل الطيالسة،  وتوس ي  الأكامم، وقد خيتلف يف بعض ذكل، فيرعهل بعض العلامء من البد  املكروهة،وجيعهل أ

عىل عهد رسول هللا اىل هللا عليه وسمل مفا بعده، وذكل اكالس تعاذة والبسم ة
40

 

ىل أأحاكٍم رشعية، فهو تعريٌف جام ٌ  ومانٌ  يف اببه. وتعريف العّزِ هذا تعريٌف اس تنباطيٌّ يستنُد ا   

احملدث ابن اجلوزي  – 4  

ن مل نكن هبا بأأس لئال حيدثوا مامل نكن، وقد جرت حمداثت ال توادم  ن القوم اكنوا يتحذرون من لك بدعة وا  مث قال ابن اجلوزي: ا 

                                                           
38 (163/  20( ونقهل ابن تميية بس ند حصيح يف مجمو  الفتاوى:) 97/  1) -(  تبيني كذب املفرتي 113/  9) -ينظر : حلية الأولياء    
39 (47/ ص  1)ج  -الأندليس اال حاكم يف أأاول الأحاكم البن حزم    
40 (،116هل )ص « الفتاوى»(، ويف 174-2/172« )قواعد الأحاكم»   
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مت البدعة هذه.الرشيعة وال تتعارض معها، فمل نروا بفعلها بأأسًا مثل مج  معر الناس عىل االة القيام يف رمضان فقال: نع
41

 

الامام الغزايل: - ٥  

آن وجتزيئه:  حيث قال يف معرض الكمه عن نقط القرأ

هنا من حمداثت معر ريض هللا عنه،  قامة امجلاعات يف الرتاوحي: ا  وال مين  من ذكل كونه حمداًث، فمك من حمدث حسن، كام قيل يف ا 

منا البدعة املذمومة ما يوادم الس نة القد هنا بدعة حس نة، ا  ىل تغيريها وا  مية أأو ناكد يفيض ا 
42

.وأأيضا قال جحة اال سالم اال مام الغزايل : 

ىل تغيريها . وبدعة حس نة ما أأحدث عىل مثال س بق.  البدعة قسامن: بدعة مذمومة ويه ما توادم الس نة القدمية وناكد يفيض ا 

 انهتيى. 

ال  7 الشهرة ) الشهوة ( والعمل ابال رادة فهذا ابطل وما  ـ اال مام املنذري حيث قال : واحملدث عىل قسمني حمدث ليس هل أأال ا 

لهيا فليس ببدعة وال ضالةل .  اكن عىل قواعد الأاول أأو مردود ا 
43

  

ـ ابن جحر العسقالين  8  

حيث قال قال الشافعي البدعة بدعتان محمودة ومذمومة مفا وافق الس نة فهو محمود وما خالفها فهو مذموم أأخرجه أأبو نعمي مبعناه من 

براهمي بن اجلنيد عن الشافعي وجاء عن الشافعي أأيضا ما أأخرجه البهيقي يف مناقبه قال احملداثت رضابن ما أأحدث خيالف طر  يق ا 

جامعا فهذه بدعة الضالل وما أأحدث من اخلري ال خيالف شيئا من ذكل فهذه حمدثة غري مذمومة انهتيى  كتااب أأو س نة أأو أأثرا أأو ا 

ىل  يل عبد وقسم بعض العلامء البدعة ا  الأحاكم امخلسة وهو واحض وقد أأخرج امحد بس ند جيد عن غضيف بن احلارث قال بعث ا 

املكل بن مروان فقال اان قد مجعنا الناس عىل رف  الأيدي عىل املنرب يوم امجلعة وقال بن عبد السالم يف أأواخر القواعد البدعة مخسة 

 ورسوهل لأن حفظ الرشيعة واج  وال يتأأىت الا بذكل فيكون من مقدمة أأقسام فالواجبة اكالش تغال ابلنحو اذلي يفهم به الكم هللا

ىل متيزي الوحيح والسقمي واحملرمة ما رتبه من خالف الس نة من القدرية  الواج  وكذا رشح الغري  وتدونن أأاول الفقه والتوال ا 

حسان مل يعهد عينه يف العهد النبوي اكالجامت   عن الرتاوحي وبناء املدارس والربط واللَكم يف واملرجئة واملش هبة واملندوبة لك ا 

التووف احملمود وعقد جمالس املناظرة ان أأريد بذكل وجه هللا واملباحة اكملواحفة عق  االة الوبح والعرص والتوس  يف املس تذلات 

من أألك ورشب وملبس ومسكن وقد نكون بعض ذكل مكروها أأو خالف الأوىل وهللا أأعمل
44

 

الأثري اجلزري:العالمة ابن  - 9  

فقد قال يف كتابه الهناية يف غري  احلديث: البدعة بدعتان: بدعة هدى، وبدعة ضالةل، مفا اكن يف خالف ما أأمر اللـه به  

ليه وحض هللا عليه أأو رسوهل  ورســـوهل اىل هللا عليه وسمل فهو يف حزي اذلم واال ناكر، وما اكن واقعًا حتت معوم ما ندب هللا ا 

املدح. وما مل نكن هل مثال موجود كنو  من السخاء واجلود وفعل املعروف فهو من الأفعال احملمودة، وال جيوز أأن نكون  فهو يف حزي

حس نة اكن هل أأجرها   ذكل يف خالف ما ورد الرش  لأن النيب اىل هللا عليه وسمل قد جعل هل يف ذكل ثوااًب فقال: "من سن س نة

ن س نة سيئة اكن عليه وزرها ووزر من معل هباوأأجر من معل هبا" وقال ضده: "من س  

ـ اال مام ابن اجلوزي:10  

حيث قال : البدعة عبارة عن فعل مل نكن فابتد . والأغل  يف املبتدعات أأهنا توادم الرشيعة ابخملالفة، وتوج  التعايل علهيا بزايدة 

ن ابتد  يشء وال خيالف الرشيعة، وال يوج  التعايل علهيا، فقد اكن مجهور السلف نكرهونه، واكنوا ينفرون من لك  أأو نقص، فا 

                                                           
41 (ابن اجلوزي280/  1) -كشف املشلك من حديث الوحيحني    
42 حياء علوم اودنن حملمد الغزايل   (276/ ص  1)ج  -ا   
43 آابدي 368/ ص  7)ج  -حتفة الأحوذي للمبار كفوري   (235/ ص  12 )ج -( ، عون املعبود حملمد أ  
44 (254/ ص  13)ج  -البن جحر  -فتح الباري    
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ن اكن جائزاً  آن: مبتد  وا  ، حفظًا للأال، وهو االتبا . وقد قال زيد بن اثبت لأيب بكر ومعر ريض هللا عهنام حني قاال هل: امج  القرأ

45كيف تفعالن شيئًا مل يفعهل رسول هللا اىل هللا عليه وسمل.
 

ـ اال مام شهاب اودنن أأبو شامة:  11  

ىل بد  مس تحس نة، وبد  مس تقب  حة. )مث نقل قول اال مام الشافعي يف البدعة، اذلي تقدم، قال أأبو شامة : مث احلوادث منقسمة ا   

احلافظ ابن العريب املاليك:  -12  

ال الشهوة  حيث يقول يف رشحه عىل سنن الرتمذي ما نوه: اعلموا علممك هللا أأن احملداثت عىل قسمني: حمدث ليس هل أأال ا 

النظري، فهذه س نة اخللفاء، والأمئة الفضالء، وليس احملدث  والعمل مبقتىض اال رادة، فهذا ابطل قطعًا. وحمدث حبمل النظري عىل

والبدعة مذمومًا للفظ حمدث وبدعة وال ملعناها، فقد قال تعاىل: ما يأأتهيم من ذكر من رهبم حمدث وقال معر:"نعمت البدعة هذه" 

ىل ضالةل. منا يذم من البدعة ما خالف الس نة، ويذم من احملداثت ما دعا ا   وا 

القرطيب حيث قال يف تفسري قوهل جل وعال ) بدي  السموات والارض( ـ ا المام  13  

ن اكن لها أأال اكنت واقعة حتت معوم ما  -الثانية لك بدعة ادرت من خملوق فال جيوز أأن نكون لها أأال يف الرش  أأوال ، فا 

ن مل نكن مثاهل موجودا كنو  من اجل ليه وخص رسول عليه ، فهيي يف حزي املدح. وا  ود والسخاء وفعل املعروف ، فهذا ندب هللا ا 

ليه. ويعضد هذا قول معر ريض هللا عنه : نعمت البدعة هذه ، ملا اكنت  ن مل نكن الفاعل قد س بق ا  فعهل من الأفعال احملمودة ، وا 

ال أأنه تركها ومل حيافظ  ن اكن النيب اىل هللا عليه وسمل قد االها ا  علهيا ، وال مج  من أأفعال اخلري وداخ ة يف حزي املدح ، ويه وا 

ن اكنت يف  لهيا ، بدعة لكهنا بدعة محمودة ممدوحة. وا  الناس ، علهيا ، مفحافظة معر ريض هللا عنه علهيا ، ومج  الناس لها ، وندهبم ا 

 خالف ما أأمر هللا به ورسول فهيي يف حزي اذلم واال ناكر ، قال معناه اخلطايب وغريه.

يف خطبته : "ورش الأمور حمداثهتا ولك بدعة ضالةل" نريد ما مل يوافق كتااب أأو س نة ،  قلت : وهو معىن قوهل اىل هللا عليه وسمل

أأو معل الوحابة ريض هللا عهنم ، وقد بني هذا بقول : "من سن يف اال سالم س نة حس نة اكن هل أأجرها وأأجر من معل هبا من 

ليه وزرها ووزر من معل هبا من بعده من غري أأن بعده من غري أأن ينقص من أأجورمه يشء ومن سن يف اال سالم س نة سيئة اكن ع 

ىل ما ابتد  من قبيح وحسن ، وهو أأال هذا الباب ، وابهلل العومة والتوفيق ، ال رب  شارة ا  ينقص من أأوزارمه يشء" . وهذا ا 

غريه.
46

 

اال مام العيين: - 14   

حداث ما مل نكن هل أأال يف عهد  واملبتد  وهو اذلي نرتك  البدعة والبدعة لغة لك يشء معل عيل غري مثال سابق ورشعا ا 

آه املؤمنون حس نا وال نكون خمالفا للكتاب أأو  رسول هللا ويه عل قسمني بدعة ضالةل ويه اليت ذكران وبدعة حس نة ويه ما رأ

الس نة أأو الأثر أأو اال جام  واملراد هنا البدعة الضالةل  وقال احلسن ال وعليه بدعته
47

 

:ـ  الش يخ عبداحلق اودهلوي 15  

قال الش يخ عبداحلق اودهلوي يف رشح املشاكة: اعمل أأن لك ما ظهر بعد رسول هللا اىل هللا عليه وسمل بدعة، ولك ما وافق 

أأاول سنته وقواعدها أأو قيس علهيا فهو بدعة حس نة، ولك ما خالفها فهو بدعة سيئة وضالةل .
48

  

ـ اال مام الكرماين:   

 حيث قال يف رشحه للبخاري:

                                                           
45 بليس   (26/ ص  1)ج  -تلبيس ا   
46 آن للقرطيب   (87/ ص  2)ج  -اجلام  لأحاكم القرأ  
47 (396/ ص  8)ج  -معدة القاري رشح حصيح البخاري    
48   1كشاف ااوطالحات الفنون ج 
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يشء معل عىل غري مثال س بق، ويه مخسة أأقسام: واجبة، ومندوبة، وحمرمة ومكروهة ومباحة، وحديث "لك بدعة "البدعة" لك 

 ضالةل" من العام اخملووص.

هـ.676ـ تعريف اال مام احلافظ حميي اودنن النووي رمحه هللا املتوىف س نة  12  

حداث مامل نكن يف عهد رسول هللا اىل هللا عليه وسمل. قال الامام النووي رمحه هللا بََدَ  : البدعة، بكرس الباء، يف الرش    يه ا 

مامته وجاللته ومتكنه يف أأنوا  العلوم وبراعته، أأبو محمد عبدالعزنز  ىل حس نة وقبيحة. قال الش يخ اال مام اجملم  عىل ا  ويه منقسمة ا 

ىل واجبة آخر كتاب القواعد: البدعة منقسمة ا  وحمرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة. قال:  بن عبدالسالم رمحه هللا وريض عنه يف أ

ن دخلت يف قواعد اال جياب فهيي واجبة، أأو يف قواعد التحرمي مفحرمة، أأو  والطريق يف ذكل أأن تعرض البدعة عىل قواعد الرشيعة فا 

كام تقدم.ث م قال: الندب مفندوبة، أأو املكروه مفكروهة أأو املباح مفباحة. وللبد  الواجبة أأمث ة مث ساق الكم اال مام العز اكمالً   

سـناده فــي مـناق  الـشـافعـي عن الــشـافعي ريض هللا عنه قال: احملداثت من الأمور رضابن: أأحدهام ما  وروى الــبــيــهقـي بــا 

جامعًا فهذه البد  الضالةل.   أأحدث مما خيالف كتااًب أأو س نة أأو أأثرًا أأو ا 

العلامء وهذه حمدثة غري مذمومة. والثانية ماأأحدث من اخلري ال خالف فيه لواحد من  

ذا اكنت ليس فهيا رد ملا مىض. هذا  وقد قال معر ريض هللا عنه يف قيام شهر رمضان: نعمت البدعة هذه يعين أأهنا حمدثة مل تكن وا 

آخر الكم الــشـافعي ريض هللا تــعاىل عنه.   أ

 ويقول اال مام النووي:

هذا عام خمووص واملراد غال  البد . قال أأهل اللغة: يه لك يشء معل عىل غري قوهل اىل هللا عليه وسمل: "ولك بدعة ضالةل" 

مثال سابق. قال العلامء: البدعة مخسة أأقسام: واجبة ومندوبة وحمرمة ومكروهة ومباحة، مفن الواجبة نظم أأدةل املتلكمني للرد عىل 

املدارس والربط وغري ذكل، ومن املباح التبسط يف أألوان املالحدة واملبتدعني وش به ذكل، ومن املندوبة تونيف كت  العمل وبناء 

الأطعمة وغري ذكل، واحلرام واملكروه ظاهران، "
49

 

ـ الامام ابن رج   16   

ا ما اكن هل أأاٌل ِمَن الرشَّ  يدلُّ عليه ، فليس بب دعٍة رشعًا ، واملراد ابلبدعة : ما ُأْحِدَث ممَّا ال أأال هل يف الرشيعة يدلُّ عليه ، فأأمَّ

ْن اكن بدعًة لغًة ، ويف " حصيح مسمل "  وا 
50

نَّ خ -اىل هللا عليه وسمل  -عن جابر : أأنَّ النَّيبَّ  رَي اكن يقول يف خطبته : )) ا 

احلديِث كتاُب هللا ، وخري الهدي هدُي محمد ، ورشُّ الأمور حمداثهتا ، ولكُّ بدعة ضالةل (( .مث قال رمحه هللا  : فلكُّ من أأحدث 

نُن بريٌء منه ، وسواٌء يف ذكل مسائُل  ليه ، فهو ضالةٌل ، واوّدِ نن نرج  ا  نن ، ومل نكن هل أأاٌل من اوّدِ ىل اوّدِ شيئًا ، ونس به ا 

َّام ذكل يف الاعتق ن لف ِمِن اس تحسان بعض البد  ، فا  ادات ، أأو الأعامل ، أأو الأقوال الظاهرة والباطنة وأأما ما وق  يف الكم السَّ

ُّغوية ، ال الرشعية   البد  الل

الامام ابن كثري حيث قال يف تفس يري قوهل تعاىل : )بدي  السموات والارض(  - 17  

هد والسدي وهو مقتىض اللغة ومنه يقال للشئ احملدثأأي خالقهام عىل غري مثال س بق قال جما  

ن لك حمدثة بدعة  ن لك حمدثه بدعة " والبدعة عىل قسمني اترة تكون بدعة رشعية كقوهل " فا  بدعة كام جاء يف حصيح مسمل " فا 

ايمه عىل االة  الرتاوحي واس مترارمه: ولك بدعة ضالةل " واترة تكون بدعة لغوية كقول أأمري املؤمنني معر بن اخلطاب عن مجعه ا 

نعمت البدعة هذه.
51

 

اال مام الزرقاين: - 18  

                                                           
49 (519/ ص  4)ج  -( واجملمو  41/ ص  7)ج  -املهناج رشح حصيح مسمل بن احلجاج للنووي    
50 ( . 45( و)  44( و)  43( )  867بأأرقام )  3/11حصيح مسمل     
51 (12/ ص  2)ج  -تفسري ابن كثري لدلمشقي    
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منا  حيث قال يف رشحه عىل موطأأ اال مام ماكل عند قول معر "نعمت البدعة هذه" قال: وافها بـ)نعمت( لأن أأال ما فعهل س نة، وا 

ال البدعة املمنوعة خالف الس نة. وقال ابن معر يف االة الضحى: نعمت البدعة، وقال تعاىل:  ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها علهيم ا 

ىل الأحاكم امخلسة اتباعاً  ىل أأن ذكر تقس ميها ا  مام  ابتغاء رضوان هللا وأأما ابتدا  الأش ياء يف معل اودنيا مفباح. قاهل ابن عبدالرب ... ا  لال 

العز بن عبدالسالم.
52

 

الامام املناوي : 20  

 اودنن بعد اال كامل وما اس تحدث بعد النيب اىل هللا عليه و سمل من الأهواء . قال  : والبدعة كام قال يف القاموس : احلديث يف

وقال غريه : امس من ابتد  اليشء اخرتعه وأأحدثه مث غلبت عىل ما مل يشهد الرش  حلس نه وعىل ما خالف أأاول أأهل الس نة 

م لها والتوبيخ علهيا وأأما ما حيمده العقل وال تأأابه أأاول وامجلاعة يف العقائد وذكل هو املراد ابحلديث ال نراده يف حزي التحذنر مهنا واذل

الرشيعة حفسن واللَكم لكه يف مبتد  ال نكفر ببدعته أأما من كفر هبا مكنكر العمل ابجلزئيات وزامع الترس مي أأو اجلهة أأو الكون أأو 

االتوال ابلعامل أأو الانفوال عنه فال يواف معهل بقبول وال رد لأنه أأحقر من ذكل. 
53

 

 اال مام الونعاين  21

قال يف س بل السالم :} ولك بدعة ضالةل { البدعة لغة ما معل عىل غري مثال سابق ، واملراد هبا هنا ما معل من دون أأن يس بق هل 

رشعية من كتاب ، وال س نة ) رواه مسمل ( وقد قسم العلامء البدعة مخسة أأقسام واجبة : كحفظ العلوم ابلتدونن ، والرد عىل 

قامة الأدةل .املال حدة اب   

ومندوبة : كبناء املدارس ،
54

 

الامام ابن عابدنن  -22  

ال فقد تكون واجبة ، كنو  الأدةل للرد عىل أأهل  وقال رمحه هللا :  البدعة مخسة أأقسام ) قوهل أأي ااح  بدعة ( أأي حمرمة ، وا 

حداث حنو  حسان مل نكن يف الودر الأول ، الفرق الضاةل ، وتعمل النحو املفهم للكتاب والس نة ومندوبة اك  رابط ومدرسة ولك ا 

آلك واملشارب والثياب ومكروهة كزخرفة املساجد ، ومباحة اكلتوس  بذليذ املأ
55

 

 الامام ابن عساكر  23

ن البدعة هو ما ابتد  وأأحدث من الأمر حس نا اكن او قبيحا  ذ لك بدعة ال تواف ابلضالةل فا  قال احلافظ ابن عساكر رمحه هللا : ا 

ال خالف عند امجلهور وقد قال الشافعي ريض هللا عنه احملداثت من الأمور رضابن أأحدهام ما أأحدث خيالف كتااب أأو س نة أأو أأثرا ب

جامعا فهذه البدعة الضالةل والثاين ما أأحدث من اخلري ال خالف فيه لواحد من هذا فهذه حمدثة غري مذمومة وقد قال معر ريض  أأو ا 

ذا اكنت فليس فهيا رد ملا مىض هللا عنه يف قيام رمضان نعمت البدعة هذه يعين أأهنا حمدثة مل تكن وا   56 

منكرو البدعة احلس نة وأأدلهتم 3-2   
ليه من املتقدمني: ىل هذا الرأأي مج ة من العلامء املتقدمني، وتبعهم عليه بعض احملَدثني، مفمن ذه  ا   ذه  ا 

ىل حس نة  1 بطال جحج خمالفيه يف ـ ابن تميية: حيث عاب عىل من قسم البدعة ا  ليه، وا  قامة احلجة ملا ذه  ا  وقبيحة، وأأطال يف ا 

 اقتضاء الرصاط املس تقمي.

ـ اال مام الشاطيب: وقد بىن كتابه الاعتوام عىل ذكل.وم  ذكل يقول  2  

                                                           
52 (340/ ص  1)ج  -رشح الزرقاين    
53 (72/ ص  1)ج  -فيض القدنر املناوي    
(406/ ص  2)ج  -السالم س بل  54  
55 (242/ ص  4)ج  -رد احملتار    
56 (97/  1) -تبيني كذب املفرتي    
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واتوهو يرصح م  ما قبهل بأأن البد  تنقسم ابقسام الرشيعه فال يوح ان حتمل ادةل ذم البد  عىل العموم بل لها خمو  

واجلواب ان هذا التقس مي امر خمرت  ال يدل عليه دليل رشعي بل هو يف نفسه متداف  لأن من حقيقة البدعة ان ال يدل علهيا دليل 

رشعي ال من نووص الرش  وال من قواعده اذ لو اكن هناكل ما يدل من الرش  عىل وجوب أأو ندب أأو اابحة ملا اكن مث بدعة 

الاعامل املأأمور هبا أأو اخملري فهياولاكن العمل داخال يف معوم   

فامجل  بني تكل الاش ياء بدعا وبني كون الادةل تدل عىل وجوهبا أأو ندهبا أأو اابحهتا مج  بني متنافيني .
57

 

ـ اال مام الزركيش حيث قال:  3  

ذا أأريد املمدوح قيدت ونكون ذكل جمازا رشعيا حقيقة لغوية فأأما يف الرش  مفوضوعه للحادث املذموم وا 
58

وبعد ذكل اييت بتقس مي  

 الشافعي محه هللا للبدعة ويقول هذا ماالخالف فيه  وتقس مي امخلسة للبدعة الش يخ عزبن عبدالسالم

ـ اال مام الشواكين  حيث قال يف رشح حديث ) من أأحدث يف أأمران هذا ماليس منه فهو رد ( وما أأرصحه وأأدهل عىل ابطال ما  4

ىل أأقسام واخويص الردد ببعضها بال خموص من عقل وال نقل .  فعهل الفقهاء من تقس مي البد  ا 
59

 

 وقد اس تدل الشواكين بقول ابن جحر والنووي وهام من مثبيت البدعة احلس نة .

ذا عرفت هذا  -5 الامام الونعاين يف رشحه حلديث جابر انه اىل اللهل عليوسمل قال اين خشيت ان نكت  عليمك الوتر مث يقول ا 

ي جعلها جامعة عىل معني وسامها بدعة وأأما قوهل نعم البدعة فليس يف البدعة ماميدح بل لك بدعة ضالةل .عرفت أأن معر هو اذل
60

 

اديق حسن خان حيث قال : وماذه  اليه طائفة من العلامء املقدلة من أأن البدعة تنقسم اىل كذا و كذا ساقط ومردود  -6

اليعتد به وال يلتفت اليه . 
61

 

الرأأي الراحج   
طالقات السلف للكمة بعد  ليه، وبعد النظر يف الأدةل العامة، وا  هذا العرض اذلي سقناه لآراء العلامء، وأأدةل لك مهنم فامي ذهبوا ا 

ىل رأأي ارتأأيناه يف هذه القضية، هو فامي نعتقد أأقرب  البدعة عىل ما عرض هلم من أأمور، وما اس تجد يف حياهتم من وقائ ، خنلص ا 

طالقات السلفللوواب، وأأوفق للأدةل و  والعلامء، نعرضه فامي يأأيت، ومن هللا س بحانه نس متد التوفيق والسداد، فنقول:  ا   

ثباهتا، مفذههبم هو املذه  الراحج يف هذه ىل ا  ثبات الرش  لها، فامي قدمناه من أأدةل امجلهور اذلنن ذهبوا ا  ن البدعة احلس نة اثبتة اب   ا 

آنفًا، بيد القضية؛ لقوة أأدلهتم اليت ساقوها واس تدلوا هب ا، م  ما يتطرق من الاحامتالت والاعرتاضات عىل أأدةل خووهمم كام قدمناه أ

منا اكن يف ما يقابل الس نة من البد  السيئة الضاةّل، حىت شا  عىل  طالقات لفظ البدعة عند السلف، ا  أأن الأمع والأغل  يف ا 

طالق لكمة البدعة يف اليشء احلادث اذلي يوادم أأاول الرشي بطال لس نة، أأو تضيي  لساهنم ا  عة وأأدلهتا العامة، أأو نكون فيه ا 

طالق لفظ املبتدعة عىل الفرق  طالق لفظ املبتد  عىل أأرابب هذه احلوادث والبد ، وشا  أأيضًا ا  لفريضة، كام شا  عىل أألسنهتم ا 

ذا أأ   اخلارجة عن هنج أأهل الس نة وامجلاعة ، وذلكل قال الشهاب اخلفايج يف رشح الشفا: طلقت نراد هبا السيئة. وقال ابن البدعة ا 

 الأثري: وأأكرث ما يس تعمل املبتد  عرفًا يف اذلم.

ضوابط ورشوط البدعة احلس نة   

                                                           
57   191/ ص  1ج  -الاعتوام ـ للشاطىب  

 
58 (217/ ص  1)ج  -املنثور يف القواعد حملمد الزركيش    
59 . 69ص 2نيل الاوطار :     
60 . 267ص  2س بل السالم  ج   
61 . 534ص 1اجبد العلوم  ج    
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ىل بدعة هدى وبدعة ضالةل، وأأن البدعة احلس نة اثبتة   وقد تبني لنا بيااًن ال يعرتيه مغوض أأن البدعة يف ااطالح الرش  منقسمة ا 

آن والس نة وأأقو  ال السلف، وثبوهتا هو مذه  مجهور العلامء من متقدمني ومتأأخرنن، فقهاء وحمدثني وأأاوليني.بأأدةل قوية من القرأ  

ال بضوابط ورشوط البد مهنا، جتعلها مقبوةل يف مزيان  وحيسن بنا قبل أأن خنمت حبثنا هذا أأن نُذكِّر بأأن البدعة ال يثبت حس هنا ا 

ن رسول هللا اىل هللا عليه وسمل قد الرش ، مندرجة حتت غطائه، وليس الأمر ابلتشهيي وال ابتب ا  الهوى، فالأمر جدُّ خطري، فا 

ن لك حمدثة بدعة، ولك بدعة ضالةل". ايمك وحمداثت الأمور، فا  ذ قال: "...وا   شّدد الوعيد والتحذنر، ا 

لبدعة يف مزيان فالبد يف لك أأمر حمدث من نظر فقيه جمهتد عامل مبوازنن الرشيعة، وقواعدها وضوابطها لينظر هل تندرج هذه ا

الرشيعة فتكون بدعة حس نة، أأو ال تندرج فهيا فتكون بدعة ضالةل، وحنن فامي ييل س نذكر أأمه الضوابط والرشوط اليت ينبغي أأن 

 تتوفر يف البدعة حىت تكون حس نة، وذكل مما فهمناه من تدبران يف الآاثر وأأقوال العلامء ونوواهم يف هذه القضية.

 فنقول وابهلل التوفيق:

 الرشط الأول:

أأن تكون البدعة يف أأمر من أأمور اودنن التعبدية، ال يف العادات والأمور املعاش ية اليت ال تعبد فهيا، دليل ذكل قوهل اىل هللا عليه 

وسمل: "من أأحدث يف أأمران هذا ما ليس منه فهو رد"، و مفهوم هذا احلديث: من أأحدث يف أأمران هذا ما هو منه فهو مقبول غري 

وشاهدان هنا قوهل اىل هللا عليه وسمل "يف أأمران هذا" ويف الرواية الأخرى "يف ديننا". وذكل يعين أأن اال حداث يف غري  مردود.

ن أأحدًا من العقالء ال يقول  اودنن من العادات ومما ال تعبد فيه ال يواف يف ااطالح الرش  بكونه بدعة هدى أأو بدعة ضالةل، فا 

ن ما أأحدث بعد عهد رس ول هللا اىل هللا عليه وسمل من ركوب الطائرات والس يارات وغريها من البد ، سواء يف ذكل مثاِل: ا 

   احلس نة والقبيحة.

 الرشط الثاين:

أأن تكون مندرجة حتت أأال من أأاول الرشيعة، أأو داخ ة حتت يشء من مقاادها، أأو أأمر عام من أأوامرها، وهذا الرشط مما 

ة احلس نة عىل اشرتاطه، وقد رأأينا ذكل يف ما سقناه من الكهمم.تاكد جتم  لكمة لك عامل أأثبت البدع  

ن رسول هللا اىل هللا عليه  مثال ذكل: مج  س يدان معر ريض هللا عنه الناس عىل عرشنن ركعة يف االة الرتاوحي يف رمضان، فا 

اىل هللا عليه وسمل: "عليمك  وسمل مل نرد عنه أأنه اىل الرتاوحي عرشنن ركعة. لكن ذكل يندرج حتت أأال عام، أأال وهو قوهل

62بسنيت وس نة اخللفاء الراشدنن املهديني، عضوا علهيا ابلنواجذ" 
وقوهل اىل هللا عليه وسمل: "اقتدوا ابلذلنن من بعدي أأيب بكر 

ومعر" 
63

 وهذه س نة معر أأحد اخللفاء الراشدنن املهديني اليت أأمران ابتباعها والعض علهيا ابلنواجذ.

حي تندرج أأيضًا يف االة قيام الليل اليت مل نرد يف شأأهنا اخويص بعدد معني، بل ورد أأنه اىل هللا عليه وسمل عىل أأن االة الرتاو

بأأي عدد اكن.  االها بأأعداد متفاوتة مما يؤذن بوحة االهتا  

 الرشط الثالث:

لغاء لس نة من سنن اودنن. نلمح هذا الرشط جليًا يف الكم   أأن ال توادم البدعة نوًا من نووص الرشيعة، وال نكون يف فعلها ا 

 اال مام الغزايل رمحه هللا، وذكل يف قوهل:

منا البدعة املذمومة ما يوادم الس نة القدمية أأو ىل تغيريها.   ا  ناكد يفيض ا 
64

 

                                                           
62 : 4، مس ند امحد بن حنبل 95ح   57: 1، سنن اوداريم  96: 1مس تدرك الوحيحني  4670برمق  201: 6، سنن ايب داود 43و  42برمق   15: 1ماجة   سنن ابن 

126.  
63 ( 344/ ص  5)ج  -( املعرم الأوسط للطرباين 100/ ص  5)ج  -( وقال هذا حديث حسن ، واملس تدرك للنيسابوري 270/ ص  5)ج  -سنن الرتمذي    
64 حياء علوم اودنن    (276/ ص  1)ج  -الغزايل ا   
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هنا يف رأأينا من البد  احلس نة، وذكل أأان أأمران بتسبيح هللا مئة مرة مثاًل، وضبط العدد يشء  حيتاج مثال ذكل: مسأأةل الس بحة، فا 

ذن فأأي يشء يضبطه لنا فهو  آةل ذلكل، ا  آهل تضبط، ورسول هللا اىل هللا عليه وسمل مل يعلمنا كيف نضبطه ومل حيدد لنا أ ىل أ ا 

ال  ال به فهو واج . فكذكل ينبغي أأن نكون ما ال يمت املطلوب الرشعي ا  ن القاعدة الرشعية معلومة: ما ال يمت الواج  ا  مس تح ، فا 

مفن أأراد أأن يذكر هبذا العدد يس تح  هل أأن يتخذ شيئًا يضبط به العدد املأأمور به، سواء اكن ذكل س بحة أأو  به فهو مطلوب رشعًا،

 حىص أأو عقدًا يف خيط أأو غري ذكل.

فقد ورد أأنه اىل هللا عليه وسمل س بح عىل عقد أأاابعه بعد الوالة، ورغ  فيه، وورد أأيضًا تقرنره عىل التسبيح ابلنوى يف 

يب وقاص ريض هللا عنه أأنه دخل م  النيب اىل هللا عليه وسمل عىل امرأأة، وبني يدهيا نوى أأو حىص تس بح، حديث سعد بن أأ 

فقال: "أأخربك مبا هو أأيرس عليك من هذا وأأفضل؟ قويل: س بحان هللا عدد ما خلق يف السامء، س بحان هللا عدد ما خلق يف 

ال هللا  الأرض، س بحان هللا عدد ما بني ذكل، وس بحان هللا عدد ما هل ا  هو خالق، وهللا أأكرب مثل ذكل وامحلد هلل مثل ذكل، وال ا 

ال ابهلل مثل ذكل". مثل ذكل، وال قوة ا 
65

 

  الرشط الراب :

 كام يشرتط يف البدعة احلس نة أأن نراها املسلمون أأمرًا حس نًا، بعد أأن ال نكون فهيا خمالفة للكتاب أأو الس نة أأو اال جام .

آه املسلمون حس نًا، وال نكون خمالفًا للكتاب وهذا الرشط ذكره اال مام ا لعيين يف معرض الكمه عن البدعة احلس نة فقال: ويه ما رأ

 والس نة واال جام ..

يوم امجلعة   ظطمثال ذكل: الأذان الأول يوم امجلعة، فقد أأخرج البخاري وابن ماجه والرتمذي عن السائ  بن نزيد قال: اكن النداء

ذا جلس اال مام عىل ا ملنرب عىل عهد رسول هللا اىل هللا عليه وسمل، وأأيب بكر ومعر، فلام اكن عامثن وكرث الناس زاد النداء أأوهل ا 

الثالث عىل الزوراء.
66

 

قامة أأيضا تسمى الأذان الثاين و ال  قامة أأيضًا تسمى أأذااًن. ويقول الش يخ ابن تميية: اال  منا جعل اثلثًا لأن اال  نداء قال اال مام النووي: ا 

الثاين . 
67

 

فهذا الأذان زايدة من س يدان عامثن ريض هللا عنه وهو من الأمور التعبدية الرصفة، وقد اس تحس نه الوحابة رضوان هللا علهيم ومل 

 ينكره أأحد مهنم، مث جرى العمل عليه من بعده دومنا نكري، فاكن بدعة حس نة.

عهم عليه س يدان معر بن اخلطاب وجرى العمل عليه دومنا وميثل ذلكل أأيضًا بتحديد ركعات الرتاوحي يف رمضان بعرشنن ركعة، كام مج 

نه قد ثبت أأن أأيب بن كع  اكن يقوم ابلناس عرشنن ركعة يف قيام رمضان، ويوتر بثالث، فرأأى كثري  نكري، وذلكل قال ابن تميية: فا 

من العلامء أأن ذكل هو الس نة؛ لأنه أأقامه بني املهاجرنن والأنوار ومل ينكره منكر
68

. 

ان  ظهار احلق من الباطل يف هذا املوضو  اخلطري، وأأن جيعهل معاًل خالوًا لوهجه الكرمي، وا  لنسأأل هللا العظمي أأن نكون قد وفقنا يف ا 

آمني.  وينف  به لك مبتغ للحق، وطال  للوواب. أ

آخر دعواان أأن امحلد هلل رب العاملني  وأ

 

 

                                                           
65 (36/ ص  3)ج  -حصيح ابن حبان برتتي  ابن بلبان  3568(بر مق 562/ ص  5)ج  -سنن الرتمذي وحس نه  1500( برمق 471/ ص  1)ج  -سنن أأيب داود    
66 . 244/  4س نة: ، والبغوي يف رشح ال  393/  2أأخرجه البخاري يف امجلعة، ابب الأذان يوم امجلعة:    
67 (111/ ص  3)ج  -رشح العمدة يف الفقه لش يخ اال سالم ابن تميية    

 
68 (112/ ص  23)ج  -مجمو  الفتاوى البن تميية    
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اخلامتة   
 

 

د  ليس خارجا عن امل ة فمك من أأمئة احلديث أأخذوا حديمث عن اشخاص حمسوبني عىل يف خامتة هذا البحث نريد أأن نبني أأن املبت

الش يعة والقدرية ولكهنم ااديقني يف نقوهلم فمك من حصايب رأأى البدعة يف مسأأة وراه الاخون ممنهم بسنته وكذكل الأمر بني الأمئة 

 وعلامء اال سالم 

ن من أأمه املشالك اليوم بني  املسلمني هواختال فهم يف اجلزءايت وترك الاوليات كام هو املشهور بني علامء الفقه العمل ابالولوايت وا 

وترك الفرعيات والرجو  اىل موائ  اليت تزنل عىل الأمة املمزقة بالدا وعبادا وهذه املسأأةل املسامة قدميا بقوهلم تقتلون حسني 

مة ومهنا ان ديننا الاساليم ليس فهيا امرا خفيا والمس تور بل وتسأألون عن دم الرباغيث  و من خالل البحث توالنا اىل نتاجئ ها

 ظاهر لكه ليلها كهنارها .

ن أأخطأأت مفن نفيس وأأرجوا من  ن اكن هجدا قليال ومتواضعا فا  ن أأابت مفن هللا العيل املعطي الرمحن وا  وأأخريا هذا ماقدمت به وا 

نه هو الغفور الرحمي   واىل هللا وسمل وابرك آهل وأأحصابه الكرام وملن سن بسنته  هللا الغفران ا  عىل  شفيعنا محمد س يد الأانم وعىل أ

 وسار عىل سريته اىل يوم القيامة
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