






٤ 

 

مة  املقدِّ

والصالة والسالم عىل رسول اهللا وعىل آله وصحبه  رب العاملني، احلمد هللا

 :بعدأما . أمجعني

من املصطلحات التي أثارت اختالفًا بني  "البدعة احلسنة"فإن مصطلح 

وسبب االختالف يرجع إىل . الناس، فمنهم من يرفضه، ومنهم من يقبله

فالذين يرون أن البدعة يف . الطرفنيحتديد مفهوم البدعة يف الرشع عند 

الرشع ختتص باملذموم، ال يصفوهنا باحلسن؛ ألن اجلمع بني البدعة واحلسنة 

وأما الذين يرون أن البدعة يف الرشع ال ختتص . كاجلمع بني ضدين متنافيني

 .باملذموم، ال جيدون حرجًا يف إضافة وصف احلسن إىل البدعة

احلسنة حمل بحث ونظر ومناقشة بني العلامء، وكانت وال تزال مسألة البدعة 

 .ولكل من الفريقني أدلة يستندون إليها فيام ذهبوا إليه

فاملشكلة التي نحن بصدد حّلها هي حقيقة البدعة احلسنة عند القائلني هبا، 

وخصوصًا عند اإلمام الشافعي الذي ُنقل عنه تقسيم البدعة إىل حممودة 

: لسنة ومتسكه باحلديث الصحيح حيث قالومذمومة، مع شهرته يف نرصة ا



٥ 

 

. ، مما يوهم أنه مل يقل بتقسيم البدعة)١("إذا صح احلديث فهو مذهبي"

وأمثلتها يف أبواب وسنتاول أيضًا مفهوم البدعة احلسنة عند علامء الشافعية 

 .العبادات

ومن أسباب اختياري هذا املوضوع أن بعض الناس زعم أن اإلمام الشافعي 

قسيم البدعة إىل حممودة ومذمومة، وأنه مل يقّر عىل ما يسمى بالبدعة مل يقل بت

احلسنة، مما دفعني إىل حتقيق موقف اإلمام يف هذه املسألة، مع مزيد بيان عن 

 .موقف الشافعية منها

ومن أجل اإلجابة عن هذا السؤال تتبعُت مفهوم البدعة عمومًا من املصادر 

ا، ثم تتبعُت مفهوم البدعة احلسنة املتعددة من أجل الكشف عن معانيه

خصوصًا من كتب الشافعية من أجل معرفة مقصودهم منها وحتليل 

 .استعامهلم هلا ومعرفة أمثلتها يف أبواب العبادات عندهم

                                                           

)
١

افِِعيِّ ": قال النووي)  ُه َقاَل  -َرِمحَُه اهللاَُّ-َصحَّ َعْن الشَّ إَذا َوَجْدُتْم ِيف كَِتاِيب ِخَالَف ُسنَِّة َرُسوِل اهللاَِّ «: َأنَّ

َوُرِوَي . »َوَدُعوا َقْوِيل  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َفُقوُلوا بُِسنَِّة َرُسوِل اهللاَِّ  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -

. »َفُهَو َمْذَهبِي«: َأْو َقاَل » إَذا َصحَّ اْحلَِديُث ِخَالَف َقْوِيل َفاْعَمُلوا بِاْحلَِديِث َواْتُرُكوا َقْوِيل «: َعنْهُ 

 .٦٣ : ١ . املجموع رشح املهذب ، لنوويا: انظر. "َوُرِوَي َهَذا املَْْعنَى بَِأْلَفاٍظ ُخمَْتلَِفةٍ 



٦ 

 

إتقان الصنعة "ومن الكتب املعارصة التي تعرضت ملوضوع البدعة كتاب 

. الصديق الغامري احلسينيتأليف السيد عبد اهللا بن  "يف حتقيق معنى البدعة

البدعة التي تتعلق : وقد قسم املصنف البدعة باعتبار تعلقها إىل قسمني

باألصول وهي كلها ضاللة، والبدعة التي تتعلق بالفروع وهي ليست 

بضاللة، وأورد أمثلة من كليهام، وجزم بأن العلامء متفقون عىل انقسام 

أول من نطق  - اهللاَُّ َعنْهُ َرِيضَ -البدعة إىل حممودة ومذمومة، وأن عمر 

ُكلُّ بِْدَعٍة «: -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -بذلك، وأهنم متفقون عىل أن قول النبي 

عام خمصوص، ومل يشذ عن هذا االتفاق إال الشاطبي صاحب  )٢(.»َضَالَلةٌ 

 . ، لكن خالفه لفظي"االعتصام"

تأليف الشيخ  "يعالبدعة احلسنة أصل من أصول الترش"ومنها كتاب 

وقد مجع مؤلف هذا الكتاب . عيسى بن عبد اهللا بن حممد بن مانع احلمريي

إظهار صورة ": تعريفات العلامء للبدعة ثم حّرر معنى البدعة احلسنة بأهنا

. "خمصوصة حلالة خمصوصة أحلَّت الدواعي عىل إبرازها بالقياس الصحيح

 .ثم ذكر أربعة رشوط أو ضوابط هلا

                                                           

. مسلم صحيح.). ت.د. (النيسابوري القشريي احلسني أبو احلجاج، بن مسلم: انظر. مسلمرواه  )٢(

 .٨٦٧: حديث رقم ٥٩٢: ٢ .العريب الرتاث إحياء دار: بريوت). حمقق( الباقي عبد فؤاد حممد



٧ 

 

تأليف  "مفهوم البدعة وأثره يف اضطراب الفتاوى املعارصة"اب ومنها كت

يرى مؤلف هذا الكتاب خالفًا . العرفج بن حسني الدكتور عبد اإلله

حقيقيًا يف تأصيل البدعة ويف تنزيل بدعة الضاللة عىل كل حمدثة ذات صبغة 

دينية مل تعهد يف الصدر األول إذا مل ختالف نصوص الرشيعة اإلسالمية 

عدها ومقاصدها، هل هي بدعة ضاللة أم ال؟ ثم ذكر ثالثة مذاهب وقوا

 .للعلامء يف ذلك، كام سيأيت

: البدعة املحمودة والبدعة اإلضافية بني املجيزين واملانعني"ومنها كتاب 

وقد وصل مؤلف هذا . للشيخ عبد الفتاح قديش اليافعي "دراسة مقارنة

البدعة إما يف االعتقاد وإما يف أن : الكتاب يف دراسته هذه إىل نتائج منها

وأما . فالبدعة يف االعتقاد كلها مذمومة، وهي إما مكفرة أو مفسقة: العمل

البدعة يف العمل فمنها ما هو حممود ومنها ما هو مذموم عند مجاهري أهل 

العلم، وقال بعضهم كلها مذمومة، واخلالف لفظي إال يف البدعة اإلضافية 

فالبدعة : يف العمل إما حقيقية وإما إضافية والبدعة. فاخلالف حقيقي

والبدعة اإلضافية . احلقيقية هي ما أحدث بأصله ووصفه وكلها مذمومة

: تقييد املطلق ومنها: هي ما رشع بأصله وأحدث بوصفه وهلا صور منها

أما تقيد املطلق فاجلمهور عىل جواز ذلك برشوط، وكره . إطالق املقيد



٨ 

 

منها ما كان التقييد : إطالق املقيد فاملقيداتوأما . ذلك بعض أهل العلم

فيها مقصودًا وهو األصل فال جيوز إطالقه، ومنها ما كان التقييد فيها غري 

مقصود وهذا جيوز إطالقه عند مجهور أهل العلم سواء من حيث الزيادة أو 

 . من حيث التبديل، إال أن األفضل هو عدم التبديل عند الكل

تأليف عبد القيوم بن أمحد بن  "الرد عىل حمسن البدع اللمع يف"ومنها كتاب 

حممد بن نارص السحيباين، ومؤلف هذا الكتاب أنكر مصطلح البدعة 

احلسنة وأنكر تقسيم البدعة إىل حسنة وسيئة أشد اإلنكار، غري أنه مل يبّني 

 .وجه اختيار العلامء الذين قالوا بالتقسيم

البدعة، خصوصًا من  وهناك كتب أخرى متشاهبة تناولت موضوع

املعارصين، غري أين مل أقف عىل من أّلف يف املوضوع الذي سأتناوله يف هذا 

 .الكتاب

بشكل -فاجلديد يف هذا الكتاب هو توضيح موقف اإلمام الشافعي 

من البدعة احلسنة، وإزالة  - بشكل عام-، وعلامء الشافعية - خاص

ثلة التطبيقية من فروع الشبهات التي أثريت حول موقفهم، مع إضافة األم



٩ 

 

فهذا البحث حماولة يف تسليط الضوء عىل منهج الشافعية يف . الفقه الشافعي

 .معاملة املحدثات احلسنة، وتنزيل احلكم عليها

واهللا تعاىل أسأل أن يلهمني الصواب يف القول والعمل، وأن جيعل هذا 

 .لتوفيقالكتاب نافًعا، وذخًرا يوم القيامة عند لقاء ريب، إنه ويل ا

 اجلاوي اإلندونييس أبو عمر

  ـه١٤٣٩ذو احلجة  ٢٧

  يف بروناي دار السالم



١٠ 

 

 الفصل األول

 البدعةمفهوم 

لغًة وذلك يشمل تعريف البدعة  ،البدعة مفهوميتناول هذا الفصل 

مع ذكر خالف  ،حسنة وسيئةإىل  كام يشمل أيضًا تقسيم البدعة ،واصطالحاً 

  .العلامء يف ذلك

 املبحث األول

 واصطالحاً  البدعة لغةً تعريف 

 البدعة لغةً تعريف : املطلب األول

ْدَعة بكرس املوحدة التحتية وسكون الدال وفتح العني املهملتني عىل وزن البِ 

وهي  )٣(.مصدر يدّل عىل هيئة الفعل حني وقوعه -وهي اسم هيئة- "فِْعَلة"

أحُدمها ابتداُء : والباء والدال والعني أصالنِ . يف اللغة مأخوذة من الَبْدع

                                                           

. ١ط. البدعة اإلضافية دراسة تأصيلية تطبيقية). م٢٠١٣ -هـ ١٤٣٤. (العرصي، سيف بن عيل )٣(

 .٦٣: ص. للدراسات والنرشدار الفتح : عامن



١١ 

 

: فاألّول قوهلم. اليشء وصنُعه ال َعْن ِمثال، واآلخُر االنقطاُع والَكالُل 

واألصل اآلخر . أْبدْعُت اليشَء قوالً أو فِعًال، إذا ابتدأُته ال عن سابق مثال

ُجل، إذا َكلَّْت ِركاُبه : قوهلم ُأْبِدَعِت الراحلُة، إذا َكّلْت وَعِطبْت، وُأبِدع بالرَّ

 (٤).َعِطبت وبقي ُمنَْقَطعًا به أو

اإلنشاء واالخرتاع واإلحداث واالبتداء : بفتح الباء وسكون الدال والَبْدعُ 

عىل غري مثال سابق، أو إحداُث يشٍء مل يكن له من قبُل خلٌق وال ذكٌر وال 

 (٥).معرفةٌ 

ا وأبدع اهللاُ تعاىل اخللَق إبداعً . إنشاء صنعة بال احتذاء واقتداء: واإلبداع

وهو  "البديع"ومن أسامء اهللا تعاىل . خلقهم ال عىل مثال سابق: وَبَدَعُه، أي

موات واألرض . الذي فطر اخللق مبدًعا ال عىل مثال سابق واهللا بديُع السَّ

                                                           

. معجم مقاييس اللغة). م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩. (ابن فارس، أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا ) ٤(

الراغب األصفهاين، . ٢١٠-٢٠٩: ص. دار الفكر: بريوت). حمقق(عبد السالم حممد هارون 

صفوان . القرآنمفردات ألفاظ ). م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠. (أبو القاسم احلسني بن حممد بن املفضل

 .٧٢: ١. دار القلم والدار الشامية: دمشق). املحقق(عدنان داوودي 

مهدي . د. كتاب العني). م٢٠٠٣. (الفراهيدي، أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي) ٥(

 .٥٤: ٢. دار ومكتبة اهلالل: بريوت). حمققان(إبراهيم السامرائي . املخزومي ود



١٢ 

 

م ابتدعهام  ﴿: ومنه قوله تعاىل (٦).ومل يكونا قبل ذلك شيئًا يتوّمههام متوهِّ

   ﴾ (٧) منشئها وموجدها ومبدعها وخمرتعها عىل : أي

 (٨).غري حد وال مثال

ُء اّلذي يكون أّوالً يف كل أمرِ : بكرس الباء وسكون الدال والبِْدعُ   (٩).اليشَّ

ُل َمن َفَعَلهُ    ﴿: كام َقاَل اهللا عّز وجّل  (١٠).وفالن بِْدٌع يف هذا األمر، أي َأوَّ

                                                           

)٦(
. املصباح املنري.). ت.د. (الفيومي املقري، أمحد بن حممد ين عيل. ٥٤: ٢. لعنيكتاب االفراهيدي،  

 .٢٥: ص. املكتبة العرصية: صيدا، بريوت). حمقق(يوسف الشيخ حممد 

 .١١٧: البقرة) ٧(

). م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠. (الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل: انظر) ٨(

: ٢. مؤسسة الرسالة: بريوت. ١ط). حمقق(أمحد حممد شاكر . تأويل القرآن جامع البيان يف

 -هـ ١٣٨٤. (أبو عبد اهللا القرطبي، حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري ؛٥٤٠

. ١ط). حمققان(أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش . ٢ط. اجلامع ألحكام القرآن). م١٩٦٤

 .٨٦: ٢. دار الكتب املرصية: القاهرة

)
٩

حممد نعيم . القاموس املحيط). م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦. (الفريوزآبادي، جمد الدين حممد بن يعقوب) 

: ٢. كتاب العني. الفراهيدي،. ٧٢: ص. مؤسسة الرسالة: بريوت. ٨ط). حمقق(العرقسوي 

٥٤. 

   .١٥: ص. املصباح املنريالفيومي املقري، ) ١٠(



١٣ 

 

     ﴾.(١١)  َل ُرُسِل اهللا : أْي ل ُمْرَسل أو لسُت َأوَّ ما كنُت أوَّ

التي أرسلها إىل َخْلقه، بل قد كان من قبيل ُرُسٌل كثرية ُأْرِسَلْت إىل ُأمم 

 (١٣).معناه لسُت ُمبدعًا فيام أقوله: وقيل (١٢).قبلكم

 مكان حممودًا أأكل يشء أحدث عىل غري مثال سابق، سواء : والبِْدَعة

ْين وغريه: وقيل. مذموماً  ما استحدثت بعد : وقيل .اسم ما ابُتدع من الدِّ

ْين بعد اإلكامل: وقيل. رسول اهللا من أهواء وأعاملِ  : وقيل .احلدث يف الدِّ

                                                           

)
١١

 .٩: األحقاف )

: ١٦. اجلامع ألحكام القرآن؛ القرطبي، ٩٧: ٢٢. يان يف تأويل القرآنجامع البالطربي، : انظر) ١٢(

لسان .). ت.د. (ابن منظور، حممد بن مكرم اإلفريقي املرصي مجال الدين أبو الفضل. ١٨٥

دار : القاهرة ). حمققون(عبد اهللا عيل الكبري وحممد أمحد حسب اهللا وهاشم حممد الشاذيل . العرب

 .٢٢٩: ١. املعارف

: ص. معجم مقاييس اللغةوابن فارس،  .٧٢: ١ .مفردات ألفاظ القرآن. لراغب األصفهاينا) ١٣(

٢١٠-٢٠٩. 



١٤ 

 

إيراد قول مل يستن قائلها وفاعلها فيه بصاحب الرشيعة، وأمثاهلا املتقدمة، 

 (١٤).كلُّ ُحمَْدثةٍ : وقيل .وأصوهلا املتقنة

ابتدع فالن بدعة إذا ابتدأ : يقال. ابتداء طريقة مل يسبق إليها: البتداعوا

   ﴿: ويف التنزيل. طريقة مل يسبق إليها   

        ﴾.(١٥) 

ِمن معاين ألن  يف اللغة؛ مع معنى السنة يف اللغة البدعةوقد يشرتك معنى 

وكل من ابتدَأ َأمرًا عمل به قوم  ،ابتداء طريقة مل يسبق إليهايف اللغة السنة 

                                                           

. ٢٢٩: ١. لسان العربوابن منظور، . ٥٥-٥٤: ٢. كتاب العنيالفراهيدي، : انظر )١٤(

). م ١٩٨٧ -  ه ١٤٠٧. (اجلوهري، إسامعيل بن محاد. ٧٢: ص .القاموس املحيطالفريوزآبادي، 

دار العلم : بريوت. ٤ط). حمقق(أمحد عبد الغفور عطار . اللغة وصحاح العربيةالصحاح تاج 

مفردات ألفاظ الراغب األصفهاين، . ٢٢٩: ١. لسان العربوابن منظور، . ١١٨٤: ٣. للماليني

بصائر ). م١٩٩٦ –هـ ١٤١٦. (الفريوزآبادي، حممد بن يعقوب جمد الدينو. ٧٢: ١. القرآن

املجلس األعىل : القاهرة. ٣ط). حمقق(حممد عيل النجار . تاب العزيزذوي التمييز يف لطائف الك

البدعة حتديدها وموقف ). م١٩٨٠-هـ١٤٠٠. (عطية، عزت عيل. ٢:٢٣١ .للشؤون اإلسالمية

 .١٥٧: ص. دار الكتاب العريب:بريوت. ٢ط. اإلسالم منها

 .٢٧: احلديد )١٥(



١٥ 

 

َمْن «:  - َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - ومنه قول النبي  (١٦).هو الذي َسنَّه: بعده قيل

ْسَالِم ُسنًَّة َحَسنًَة َفَلُه َأْجُرَها َوَأْجُر َمْن َعِمَل ِهبَا َبْعَدُه ِمْن َغْريِ َأْن  َسنَّ ِيف اْإلِ

ءٌ  ْسَالِم ُسنًَّة َسيِّئَةً . َينُْقَص ِمْن ُأُجوِرِهْم َيشْ َكاَن َعَلْيِه ِوْزُرَها  َوَمْن َسنَّ ِيف اْإلِ

ءٌ  َوِوْزُر َمْن َعِمَل ِهبَا ِمنْ  رواه  »َبْعِدِه ِمْن َغْريِ َأْن َينُْقَص ِمْن َأْوَزاِرِهْم َيشْ

 (١٧).مسلم

َمْن َأْحَيا ُسنًَّة ِمْن ُسنَّتِي َفَعِمَل ِهبَا النَّاُس، َكاَن َلُه «: رواية ابن ماجه بلفظويف 

، َفُعِمَل اْبتََدَع بِْدَعةً َوَمْن  .ِمْثُل َأْجِر َمْن َعِمَل ِهبَا، َال َينُْقُص ِمْن ُأُجوِرِهْم َشْيًئا

 (١٨).»ِهبَا، َكاَن َعَلْيِه َأْوَزاُر َمْن َعِمَل ِهبَا، َال َينُْقُص ِمْن َأْوَزاِر َمْن َعِمَل ِهبَا َشْيًئا

َمْن َأْحَيا ُسنًَّة ِمْن ُسنَّتِي َقْد ُأِميَتْت َبْعِدي، َفإِنَّ َلُه «: رواية الرتمذي بلفظويف 

ا ِمْن َغْريِ َأْن َينُْقَص ِمْن ُأُجوِرِهْم َشْيًئا،  ِمَن األَْجِر ِمْثَل  َوَمْن اْبتََدَع َمْن َعِمَل ِهبَ

                                                           

 .٢١٢٤: ٣. لسان العربابن منظور،  )١٦(

)
١٧

 .١٠١٧: حديث رقم ٢٠٥٨: ٤ .صحيح مسلمسلم بن احلجاج، م ) 

)
١٨

شعيب . سنن ابن ماجه). م ٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠. (ابن ماجه، أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويني ) 

د كامل قره بليل وَعبد الّلطيف حرز اهللا  .) : ت.د. (١ط). حمققون(األرنؤوط وعادل مرشد وحممَّ

 .٢٠٨: حديث رقم ١٤٣: ١. دار الرسالة العاملية



١٦ 

 

َال ُتْرِيض اهللاََّ َوَرُسوَلُه َكاَن َعَلْيِه ِمْثُل آَثاِم َمْن َعِمَل ِهبَا َال َينُْقُص  بِْدَعَة َضَالَلةٍ 

 (١٩).»َذلَِك ِمْن َأْوَزاِر النَّاِس َشْيًئا

اع  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -فقد سّمى النبي  اْبتَِداء السيئات واْخِرتَ

كام سامه بدعة ضاللة، والروايات يبّني بعُضها ، سيئةً  املُْْسَتْقَبَحات سنةً 

السنة هنا بمعناها اللغوي، وليس بمعناها الرشعي؛ ألن السنة ف .بعضاً 

. البدعةمعنى السنة مع معنى  يشرتكففي اللغة  .يف الرشع خالف البدعة

أن السنة والبدعة يف اللغة تشمالن : أي .الرشع ختتلفان، بل تتضادانويف 

بدعة حسنة  املدح والذم؛ فكام أن هناك سنة حسنة وسنة سيئة، هناك أيضاً 

أما يف الرشع، فخصت السنة باملدح وخصت . وبدعة سيئة، هذا يف اللغة

َعَلْيُكْم بُِسنَّتِي «: -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - لذلك قال النبي. البدعة بالذم

اِشِدينَ  عليكم ببدعتي وبدعة اخللفاء ": ومل يقل (٢٠)»َوُسنَِّة اْخلَُلَفاِء الرَّ

                                                           

: حديث رقم ٤٥: ٤. سنن الرتمذيالرتمذي، : انظر. "َهَذا َحِديٌث َحَسنٌ ": رواه الرتمذي وقال) ١٩(

٢٦٧٧. 

)
٢٠

اِشِدينَ "حديث  ) ُأوِصيُكْم بِتَْقَوى «: جزء من حديث طويل، ومتامه "َعَليُْكْم بُِسنَّتِي َوُسنَِّة اْخلَُلَفاِء الرَّ

ى اْختَِالًفا َكثِ  ْمِع َوالطَّاَعِة، َوإِْن َعْبًدا َحَبِشي�ا، َفإِنَُّه َمْن َيِعْش ِمنُْكْم َبْعِدي َفَسَريَ ْم ًريا، َفَعَليْكُ اهللاَِّ َوالسَّ

وا َعَلْيَها بِالنََّواِجِذ، َوإِيَّ  ُكوا ِهبَا َوَعضُّ اِشِديَن، َمتَسَّ َني الرَّ اُكْم َوُحمَْدَثاِت بُِسنَّتِي َوُسنَِّة اْخلَُلَفاِء املَْْهِديِّ



١٧ 

 

؛ ألن البدعة يف عرف الرشع مذمومة، وإن كانت يف اللغة قد "الراشدين

ُكلَّ بِْدَعٍة «: -َوَسلَّمَ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه -  وكذلك قال النبي. تكون حسنة

؛ ألن السنة يف عرف الرشع حممودة، وإن "كل سنة ضاللة"ومل يقل  »َضَالَلةٌ 

ومن سن ... من سن سنة حسنة"فحديث . كانت يف اللغة قد تكون سيئة

فهذا كله يدل  .أراد بالسنة هنا معناها اللغوي، ال الرشعي "...سنة سيئة

 .سنة، كام أن البدعة خصت بالسيئةعىل أن السنة خصت يف الرشع باحل

                                                                                                                                          

: ي وقالرواه أبو داود وابن ماجه والرتمذ» اْألُُموِر، َفإِنَّ ُكلَّ ُحمَْدَثٍة بِْدَعٌة، َوُكلَّ بِْدَعٍة َضَالَلةٌ 

أبو داود، سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن : انظر. حديث حسن صحيح

ِجْستاين ). حمقق(حممد حميي الدين عبد احلميد . سنن أيب داود.). ت.د. (عمرو األزدي السِّ

وابن ماجه، أبو عبد . ٤٦٠٧: حديث رقم ٢٠٠: ٤. املكتبة العرصية، صيدا: بريوت.). ط.د(

شعيب األرنؤوط وعادل . سنن ابن ماجه). م ٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠. (د بن يزيد القزوينياهللا حمم

د كامل قره بليل وَعبد الّلطيف حرز اهللا  دار الرسالة .) : ت.د. (١ط). حمققون(مرشد وحممَّ

والرتمذي، أبو عيسى حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن . ٤٢: حديث رقم ٢٨: ١. العاملية

أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد عبد الباقي . سنن الرتمذي). م١٩٧٥-ـه١٣٩٥. (الضحاك

: ٥. رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي: القاهرة. ٢ط). حمققون(وإبراهيم عطوة عوض 

 .٢٦٧٦: حديث رقم ٤٤



١٨ 

 

 (٢١)."قيَّد البدعة بالضاللة إلخراج البدعة احلسنة": الكرماين ال ابن امللكق

اِت  - أي يف هذا احلديث-فِيِه  ": وقال النووي اْحلَّث َعَىل اِالْبتَِداء بِاْخلَْريَ

اع اْألََباطِ  نَن اْحلََسنَات، َوالتَّْحِذير ِمْن اِْخِرتَ  (٢٢)."يل َواملُْْسَتْقَبَحاتَوَسّن السُّ

ال ُتقتُل نفٌس ظلًام، إال ": - َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -يف الصحيحني قال النبي و

ل َمْن  ُه َأوَّ ِل ِكفٌل من دِمها، ِألَنَّ يعني  (٢٣)."اْلَقْتَل  َسنَّ كان عىل ابِن آدَم األوَّ

القتل ظلًام فسن سنة قابيل بن آدم يف قتله ألخيه هابيل، فكان أول من سن 

والثابت يف حقه أن عليه مثل أوزار من يقتل  (٢٤).سيئة يبقي عليه وزرها

                                                           

ين بِن فِرِ ) ٢١( يِن عبِد اللطيف بِن عبد العزيز بن أمني الدِّ ُد بُن عزِّ الدِّ وميُّ ابن املََلك، حممَّ ْشَتا، الرُّ

نور الدين . رشح مصابيح السنة لإلمام البغوي). م٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣. (الَكرماّين، احلنفيُّ 

 . ١٣٢: حديث رقم ١٧٥: ١. إدارة الثقافة اإلسالمية: الكويت. ١ط). حمقق(طالب 

)
٢٢

ن املنهاج رشح صحيح مسلم ب). هـ١٣٩٢. (النووي، أبو زكريا حييى بن رشف بن مري النووي ) 

 .١٠٤: ٧. دار إحياء الرتاث العريب: بريوت. ٢ط. احلجاج

ل َمْن َسنَّ اْلَقْتَل "حديث ) ٢٣( ِل كِفٌل من دِمها ، ِألَنَُّه َأوَّ  "ال ُتقتُل نفٌس ظلًام ، إال كان عىل ابِن آدَم األوَّ

: حديث رقم ١٣٣: ٤. صحيح البخاري البخاري،: انظر. رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهام

 .١٦٧٧: حديث رقم ١٣٠٣: ٣. صحيح مسلممسلم بن احلجاج، . ٣٣٣٥

فتح الباري رشح ). هـ١٣٧٩. (ابن حجر، أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي ) ٢٤(

 .٣٣٩: ١. دار املعرفة: بريوت). حمقق(حمب الدين اخلطيب . صحيح البخاري



١٩ 

 

فِيِه َأنَّ َمْن َسنَّ َشْيًئا ": قال احلافظ ابن حجر يف رشح هذا احلديث (٢٥).ظلامً 

ثم أورد . "َحَرامُكتَِب َلُه َأْو َعَلْيِه، َوُهَو َأْصل ِيف َأنَّ املَُْعوَنة َعَىل َما َال َحيِّل 

ْسَالم ُسنَّة َحَسنَة"حديث   (٢٦)."الخ...َمْن َسنَّ ِيف اْإلِ

ما جاء يف صحيح البخاري اإلحداث  معنى إطالق السنة عىلومما يدّل عىل 

وذلك حني َخَرَج  ،للقتلخبيب بن عدي عندما ُقّدم يف حديث طويل عن 

َف "َدُعوِين ُأَصيلِّ َرْكَعَتْنيِ ": َفَقاَل  الُكّفاُر بِِه ِمَن احلََرِم لَِيْقُتُلوُه، ، ُثمَّ اْنَرصَ

َل َمْن َفَكاَن  ،"َلْوالَ َأْن َتَرْوا َأنَّ َما ِيب َجَزٌع ِمَن املَْوِت َلِزْدُت ": إَِلْيِهْم، َفَقاَل  َأوَّ

ْكَعَتْنيِ ِعنَْد الَقْتِل ُهَو، أي ْكَعَتْنيِ لُِكلِّ : َسنَّ الرَّ اْمِرٍئ ُمْسلٍِم ُخَبْيٌب ُهَو َسنَّ الرَّ

ا  (٢٧).ُقتَِل َصْربً

َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه - رسول اهللا يف حياة إحداث أمر يف اللغة يشمل فمعنى السنة 

مل يقترص معنى السنة عىل إحياء أمر مما مل ينّص عليه، وبعد موته أو  -َوَسلَّمَ 

                                                           

)
٢٥

 .٣٨٤: ١٠. فتح الباري رشح صحيح البخاريابن حجر،  )

 .١٩٣: ١٢. فتح الباري رشح صحيح البخاريابن حجر،  )٢٦(

 .٤٠٨٦: حديث رقم ١٠٣: ٥؛ ٣٠٤٥: حديث رقم ٦٧: ٤. صحيح البخاريالبخاري، : انظر ) ٢٧(



٢٠ 

 

قوٌم  بل يشمل ابتداء أمر مل يكن موجودًا َعِمَل به، فحسبموجود قد ُتِرَك 

 .، كام ظهر من لفظ احلديثبعَده

يف بني العلامء  اً خالف أجدومل . هذا معنى البدعة من حيث اشتقاقها يف اللغة

 (٢٨).أن البدعة يف اللغة تشمل احلسنة والسيئة

 معنى البدعة اصطالحاً : الثايناملطلب 

عت؛ واختلف العلامء دت تعريفات البدعة وتنوّ أما يف االصطالح، فقد تعدّ 

يف صياغة تعريف جامع هلا ومانع لغريها الختالف أنظارهم يف مفهومها 

فمنهم من وّسع مدلوهلا، حتى أطلقها عىل كل مستحدث من . ومدلوهلا

                                                           

. مفهوم البدعة وأثره يف اضطراب الفتاوى املعارصة). م٢٠١٢. (العرفج، عبد اإلله بن حسني ) ٢٨(

 .٦٧: ص. دار الفتح: األردن. ٢ط



٢١ 

 

األشياء، ومنهم من ضّيق ما تدّل عليه، فتقلص بذلك ما يندرج حتتها من 

 (٢٩).األحكام 

عني ون باملوسِّ  ملعنى البدعة وهم الذين وّسعوا معنى ومن هنا ظهر من يسمَّ

البدعة حتى يشمل كل مستحدث من األمور سواء أكانت يف العبادات أم 

ين أو الدنيا وباملقابل ظهر أيضًا من . يف العادات واملعامالت، من أمور الدِّ

ون باملضيِّقني ملعنى البدعة وهم الذين ضّيقوا معنى البدعة وأطلقوها  يسمَّ

 (٣٠).دون غريه من األموريف أمر معّني 

فمنهم من قال بأن كل . وختتلف بسبب ذلك مواقفهم جتاه هذا املصطلح

حسنة حممودة : ، ومنهم من قال بأن البدعة منقسمة إىلٌة ومذمومةٌ ئيس بدعةٍ 

وسنوجز  .بدعة هدى وبدعة ضاللة: وسيئة مذمومة، أو بعبارة أخرى

 :الفرعني اآلتيني هذين االجتاهني يف

                                                           

)
٢٩

؛ جمموعة من ٦٩: ص. مفهوم البدعة وأثره يف اضطراب الفتاوى املعارصةالعرفج، : انظر ) 

. وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية: الكويت. املوسوعة الفقهية الكويتية). هـ١٤٠٤. (املؤلفني

 .١٦٠: ص. البدعة حتديدها وموقف اإلسالم منهاعطية، . ٢١: ٨

 .٦٩: ص. اضطراب الفتاوى املعارصة مفهوم البدعة وأثره يفالعرفج،  ) ٣٠(



٢٢ 

 

توسيع معنى ( عند االجتاه األول اصطالحاً  تعريف البدعة: األولالفرع 

 )البدعة

زمن البدعة عىل كل حادث مل يوجد يف لفظ  االجتاههذا أطلق أصحاب 

، سواًء أكان يف العبادات أم العادات، وسواًء أكان مذمومًا أم غري الترشيع

فأصحاب هذا االجتاه ال يرون حرجًا يف إطالق اسم البدعة عىل كل . مذموم

حمدث، عادي أو عبادي، ويتفاوت حكمه باختالف موقف الرشع منه، 

ون . ن البدعة عندهم ال ختتص باملحدث املذمومإحيث  فمن ثم، ُيسمَّ

عني ملعنى البدعة؛ ألهنم وّسعوا دائرة البدعة  (٣١).باملوسِّ

فعل ما "أهنا : يف تعريف العز بن عبد السالم للبدعة وهو ويتمثل هذا االجتاه

وقريب منه تعريف  (٣٢)."-َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -مل يعهد يف عرص رسول اهللا 

َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه -إحداث ما مل يكن يف عهد رسول اهللا ": النووي حيث قال

                                                           

)
٣١

البدعة حتديدها وموقف اإلسالم ؛ عطية، ٢١: ٨. املوسوعة الفقهية الكويتيةجمموعة من املؤلفني، )  

 . ٢٦٥: ص. منها

نزيه . قواعد األحكام يف إصالح األنام). ت.د. (ابن عبد السالم، أبو حممد عز الدين عبد العزيز ) ٣٢(

 .٣٣٩-٣٣٧: ٢ .دار القلم: دمشق). حمققان(مجعة ضمريية كامل محاد وعثامن 



٢٣ 

 

إِْحَداث َما مل يكن َلُه أصل ": قالحيث العيني ومثله تعريف  (٣٣)."-َوَسلَّمَ 

أيضًا وقريب من هذا  (٣٤)." - َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - ِيف عهد َرُسول اهللا 

كل ما قيل أو ُفِعَل مما ليس له أصل : البدعة": تعريف ابن حزم حيث قال

، وهو يف الدين كل ما مل يأت يف -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - فيام نسب إليه 

 (٣٥) ".-َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -القرآن، وال عن رسول اهللا 

 يف عرصمل يعهد أو إحداث مل يكن  فعللكل  ةجامع اهتمأن تعريفرأيت وكام 

مل يأت يف القرآن، وال عن رسول اهللا  أو ،-َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -رسول اهللا 

، سواء أكان هذا الفعل من األمور الدينية أم - اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصىلَّ -

الدنيوية، يف العبادات أم املعامالت، حسنًا أم سيئًا، كل هذا داخل يف 

 .التعريف

                                                           

هتذيب األسامء ). م١٩٩٦. (النووي، حميي الدين أبو زكريا حييى بن رشف احلوراين الشافعي) ٣٣(

 .٢٠: ٣. دار الفكر: بريوت. ١ط. حتقيق مكتب البحوث والدراسات يف دار الفكر. واللغات

)
٣٤

 . ٢٣٠: ٥. البخاريعمدة القاري رشح صحيح العينى،  ) 

.). م.د. (اإلحكام يف أصول األحكام). هـ١٤٠٤. (ابن حزم، أبو حممد عيل بن أمحد األندليس ) ٣٥(

 .٤٧: ١. دار احلديث: القاهرة. ١ط



٢٤ 

 

ونالحظ هنا أن هذه التعريفات أقرب إىل املعنى اللغوي منها إىل املعنى 

عبد السالم إنام هو البدعة ض بأن مراد العز بن لذلك اعُرت . االصطالحي

ومحلوا ما قيل عنه من البدع إنه حسن عىل املعنى . ، ال الرشعيةاللغوية

اللغوي وأن تقسيم البدعة إىل حسنة وسيئة إنام يتمشى مع املعنى اللغوي 

والشيخ حممد بخيت،  (٣٦)وهو ما قاله ابن حجر اهليتمي،. للفظ البدعة فقط

 (٣٧).والشيخ عزت عطية، وغريهم من العلامء

لكن ملا كان العز بن عبد السالم يتكلم يف سياق قواعد األحكام الرشعية 

واهللا . فينبغي أن ُيفهم أنه أراد هبذا التعريف تعريفًا اصطالحيًا، ال لغوياً 

 .أعلم

                                                           

)
٣٦

.). م.د.). (م.د. (الفتاوى احلديثية.). ت.د. (اهليتمي، أمحد شهاب الدين ابن حجر املكي: انظر )

 .٢٠٠: ١. دار الفكر: بريوت

 .٢٩٤: ص. البدعة حتديدها وموقف اإلسالم منهاعطية، : انظر )٣٧(



٢٥ 

 

صل البدعة ما أ": ومال إىل هذا السيوطي حيث قال يف رشحه عىل املوطأ

عىل ما يقابل السنة أي ما مل يكن يف  يف الرشععىل غري مثال سابق وتطلق 

 (٣٨)."، ثم تنقسم إىل األحكام اخلمسة-َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -عهده 

ويتضح هذا األمر أكثر حينام نرى فتوى العز عن حكم املصافحة بعد 

حة عقيب صالة الصبح املصاف": الصالة املفروضة حيث سئل ما نصه

املصافحة ": فقال يف اجلواب عن هذا السؤال "والعرص مستحبة أم ال؟

يصافحه قبل ] مل[إال لقادم جيتمع بمن  ،عقب الصبح والعرص من البدع

َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه -الصالة، فإن املصافحة مرشوعة عند القدوم، وكان النبي 

. املرشوعة ويستغفر ثالثًا ثم ينرصفيأيت بعد الصالة باألذكار  -َوَسلَّمَ 

واخلري كله يف اتباع . (٣٩)»َربِّ ِقني َعذاَبك يوَم َتْبَعُث ِعباَدك«: وروي أنه قال

 (٤٠)".وقد أحب الشافعي لإلمام أن ينرصف عقب السالم. الرسول

                                                           

)
٣٨

تنوير احلوالك رشح موطأ ). م١٩٦٩ -هـ ١٣٨٩. (السيوطي، عبدالرمحن بن أيب بكر أبو الفضل )

 .١٠٥: ١. املكتبة التجارية الكربى: القاهرة .). ط.د.). (ت.د. (مالك

املرجع .سنن أيب داودأبو داود، : انظر. َحَسٌن َصِحيٌح : رواه أبو داود والنسائي والرتمذي وقال )٣٩(

النسائي، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن عيل . ٥٠٤٥: حديث رقم ٣١٠: ٤. السابق



٢٦ 

 

واخلري كله يف "ظاهر من اعتباره املصافحة عقيب صالة العرص بدعة وقوله 

بأن  "قواعده"، ولكنّه ّرصح يف يفضل ترك هذه البدعةأنه  "اتباع الرسول

 .املصافحة عقيب الصبح والعرص من البدع املباحة

تضييق معنى ( عند االجتاه الثايناصطالحًا تعريف البدعة : الثاين الفرع

 )البدعة

يف البدعة مصطلح أن أصحابه يرى البدعة، يف تعريف آخر ه ااجتهناك 

هو مذموم خمالف للرشع، ويكون ذلك خاصة يف الرشع ال يطلق إال عىل ما 

 (٤١).العبادات واملعتقدات

                                                                                                                                          

حسن عبد املنعم شلبي بإرشاف شعيب . السنن الكربى). م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢١(اخلراساين 

الرتمذي، . ١٠٥٢٠: حديث رقم ٢٧٧: ٩. مؤسسة الرسالة: بريوت. ١ط). قحمق(األرناؤوط 

 . ٣٣٩٨: حديث رقم ٤٧١: ٥. سنن الرتمذي

)
٤٠

عبد الرمحن . كتاب الفتاوى). م١٩٨٦-ه١٤٠٦. (ابن عبد السالم، أبو حممد عز الدين عبد العزيز )

 .٤٧-٤٦: ص. دار املعرفة: بريوت. ١ط). حمقق(بن عبد الفتاح 

 .٢٤-٢٣: ٨. املوسوعة الفقهية الكويتيةجمموعة من املؤلفني،  :انظر ) ٤١(



٢٧ 

 

بأن ) هـ٧٢٨املتوىف سنة (ما قاله ابن تيمية ا االجتاه ذهتعريفات أبرز ومن 

ما خالفت الكتاب والسنة أو إمجاع سلف األمة من "البدعة هي 

) هـ٦٠٦املتوىف سنة (قاله ابن األثري ما وكذا  (٤٢)."االعتقادات والعبادات

َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه - ما كان يف خالف ما أمر اهللا به ورسوله "بأن البدعة هي 

ما أحدث عىل ": فقال) هـ٨٧٢املتوىف سنة (وفّصل الشمني  (٤٣)."-َوَسلَّمَ 

من علم أو  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -خالف احلق املتلقى عن رسول اهللا 

عمل أو حال بنوع شبهة أو استحسان وجعل دينًا قويًام ورصاطًا 

قاله . "خالف السنة اعتقادًا وعمًال وقوالً ": وبتعبري أقرص (٤٤)."مستقيامً 

أن  اتالتعريف فظاهر من هذه (٤٥)).هـ ١١٧٦املتوىف سنة (اخلادمي احلنفي 

فيام يتعلق بأمور البدعة عند هذا االجتاه تنحرص يف األمور املخالفة للرشع 

 .وهي مذمومة كلها ،الدين

                                                           

). م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦. (ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين) ٤٢(

 .٣٤٦: ١٨. دار الوفاء: املنصورة. ٢ط). حمققان(أنور الباز وعامر اجلزار . جمموع الفتاوى

)
٤٣

النهاية يف غريب ). هـ١٤٢١. (ابن االثري، جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري) 

 .٦٧: ص. دار ابن اجلوزي: الدمام. احلديث واألثر

    .٢٥: ص. علم أصول البدع دراسة تكميلية مهمة يف علم أصول الفقهاحللبي، )  ٤٤(

 .١٥: املرجع السابق ص. البدعة املحمودة والبدعة اإلضافيةاليافعي،  )٤٥(



٢٨ 

 

ابن  قالام هناك من ينظر إىل جانب عدم األصل يف تعريف البدعة، كو

ما أحدث مما ال أصل "بأن البدعة هي ) هـ٧٩٥املتوىف سنة (رجب احلنبيل 

 (٤٦)."ما ليس هلا أصل من الرشيعة ترجع إليه": أو "له يف الرشيعة يدل عليه

ما ُأحدث وليس له ": حيث قال) هـ٨٥٥املتوىف سنة (ومثله تعريف العيني 

: فقال) هـ٨٥٢املتوىف سنة (وزاد ابن حجر العسقالين  (٤٧)."أصل يف الرشع

ما قاله ومثله  (٤٨)."ما أحدث وال دليل له من الرشع بطريق خاص وال عام"

التي مل "بأن البدعة هي ) هـ٧٩٠املتوىف سنة ( الشاطبيو ابن تيمية أيضاً 

دل عليها دليل رشعي، ال من كتاب وال سنة وال إمجاع وال قياس وال ي

                                                           

ابن رجب احلنبيل، زين الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن، الَسالمي،  )٤٦(

جامع العلوم واحلكم يف رشح مخسني حديثا ). م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤. (البغدادي، ثم الدمشقي

للطباعة والنرش  دار السالم: القاهرة. ٢ط). حمقق(حممد األمحدي أبو النور . من جوامع الكلم

 .٧٨٧-٧٨١: ٢. والتوزيع

)
٤٧

. العينى، أبو حممد بدر الدين حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتابى احلنفى) 

دار إحياء الرتاث : بريوت.). ط.د.). (م.د. (عمدة القاري رشح صحيح البخاري.). ت.د(

 . ٢٧: ٢٥. العريب

 .٢٥٤: ١٣. خاريفتح الباري رشح صحيح البابن حجر،  ) ٤٨(



٢٩ 

 

أو ما قاله  (٤٩)."استدالل معترب عند أهل العلم، ال يف اجلملة وال يف التفصيل

ما ابتدئ ": بأن البدعة هي) هـ٦٥٦املتوىف سنة (أبو العباس القرطبي 

املتوىف سنة (وعبارة األمري الصنعاين  (٥٠)."تتح من غري أصل رشعيواف

 (٥١)."ما عمل من دون أن يسبق له رشعية من كتاب وال سنة"): هـ١١٨٢

الدليل أو هذه التعريفات كلها متفقة عىل ذم البدعة من حيث عدم وجود 

 .األصل من الرشع

املتوىف (قاله اخلطايب ما ، منها قريبة مما سبقوهناك تعريفات أخرى للبدعة 

كل يشء ُأْحِدَث عىل غري أصل من أصول ": بأن البدعة هي) هـ ٣٨٨سنة 

                                                           

ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أيب القاسم بن )  ٤٩(

نارص عبد . اقتضاء الرصاط املستقيم). م١٩٩٩-هـ١٤١٩. (حممد احلراين احلنبيل الدمشقي

  .٣٦٧: ص. االعتصام ؛ الشاطبي،٩٥: ٢. دار عامل الكتب: بريوت. ٧ط). حمقق(الكريم العقل 

املفهم ملا ). م١٩٩٦ –هـ ١٤١٧. (أبو العباس القرطبي، أمحد بن عمر بن إبراهيم األنصاري)  ٥٠(

حمي الدين ديب مستو وأمحد حممد السيد ويوسف عيل بديوي . أشكل من كتاب تلخيص مسلم

 .٥٠٨: ٢. دار ابن كثري ودار الكلم الطيب: دمشق. ١ط). حمققون(وحممود إبراهيم بزال 

سبل السالم رشح بلوغ ). م١٩٦٠ -هـ ١٣٧٩. (الصنعاين، حممد بن إسامعيل األمري الكحالين ) ٥١(

 .٤٨: ٢. مكتبة مصطفى البايب احللبي: القاهرة. ٤ط. املرام



٣٠ 

 

املتوىف (أو ما قاله الراغب األصفهاين  (٥٢)."الدين وعىل غري عياره وقياسه

إيراد قول مل يستن قائلها وفاعلها فيه ": بأن البدعة هي) هـ ٥٠٢سنة 

 (٥٣)."وأصوهلا املتقنةبصاحب الرشيعة وأماثلها املتقدمة 

صنع أمحد  ظهر مني، كام يف اعتبار البدعةعهد الصحابة أدخل وهناك من 

: حيث قال عن البدعة بأهنا) هـ١٠٤١املتوىف سنة ( (٥٤)الرومي احلنفي

                                                           

حممد راغب . معامل السنن). م١٩٣٢ –هـ ١٣٥١. (اخلطايب، أبو سليامن أمحد بن حممد البستي ) ٥٢(

 .٣٠٠: ٤. املطبعة العلمية: حلب. ١ط). حمقق(الطباخ 

)
٥٣

 .٧٢: ١. مفردات ألفاظ القرآنالراغب األصفهاين،  ) 

جمالس االبرار "له كتب، منها . فاضل من أهل آقحصار، يف تركيا: هو أمحد بن عبد القادر الرومي )٥٤(

يف الزهد، خمطوطًا، منه نسخ يف طوبقبو وغريها، حقق وطبع بعضها يف رسالة  "ومسالك االخيار

خمترص "و. هـ١٤٢٨ماجستري بكلية الدعوة وأصول الدين باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة عام 

. خمطوطًا بباريس "املجالس الرومية يف هنار العربية"خمطوطًا، ذكره بروكلمن، و "إغاثة اللهفان

. األعالم). م٢٠٠٢(الزركيل، خري الدين بن حممود بن حممد بن عيل بن فارس، الدمشقي : انظر

 .١٥٣: ١. دار العلم للماليني: بريوت. ١٥ط



٣١ 

 

الزيادة يف الدين أو النقصان منه احلادثان بعد الصحابة بغري إذن الشارع، "

 (٥٥)."إشارة ال قوالً، وال فعًال، وال رصحيًا، وال

، كام صنع السعد صحابةعهد الالتابعني باإلضافة إىل وهناك من أدخل عهد 

هو املحدث يف الدين، من غري ": حيث قال) هـ ٧٩٣املتوىف سنة (التفتازاين 

بل  (٥٦)."أن يكون يف عهد الصحابة والتابعني، وال دل عليه الدليل الرشعي

املتوىف (بدعة كام صنع اللكنوي هناك من أدخل القرون الثالثة يف اعتبار ال

ما مل يكن يف القرون الثالثة وال "حيث قال عن البدعة بأهنا ) هـ ١٣٠٤سنة 

 (٥٧)."يوجد له أصل من األصول األربعة

                                                           

)
٥٥

جمالس األبرار ومسالك األخيار ومقامع ). هـ١٤٢٨. (فيالرومي، أمحد بن عبد القادر احلن ) 

رسالة ماجستري بكلية الدعوة وأصول الدين ). حمقق(عيل مرصي سيمجان فورا . األرشار

 .١٩: ص. إقامة احلجةاللكنوي، : انظر. ٢٣٠: ص. باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة

)
٥٦

رشح املقاصد يف علم ). م١٩٨١ -هـ ١٤٠١. (التفتازاين، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد اهللا ) 

 .٢٧١: ٢. دار املعارف النعامنية: الهور.). ط.د.). (م.د. (الكالم

إقامة احلجة عىل أن اإلكثار يف التعبد ). هـ١٤١٠. (اللكنوي، أبو احلسنات حممد عبد احلي اهلندي ) ٥٧(

 .١٢: ص. عات اإلسالميةمكتب املطبو: حلب. ٢ط). حمقق(عبد الفتاج أبو غدة . ليس ببدعة



٣٢ 

 

- وباملقابل، هناك من مل ينظر إىل الزمان بعني االعتبار، سواء زمان النبي 

ما مل يقم دليل "البدعة يف كل أم بعده، بل جعل  - َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه -رشعي عىل أنه واجب أو مستحب، سواًء ُفِعَل يف عهده 

املتوىف سنة (كام ظهر من قول ابن حجر اهليتمي  "أو مل ُيفَعل -َوَسلَّمَ 

 (٥٨)).هـ٩٧٤

املضاهاة للرشع كام ظهر من صنع الشاطبي حيث جانب وهناك من نظر إىل 

طريقة يف الدين خمرتعة تضاهي الرشعية يقصد ": البدعة بأهناعّرف 

أو طريقة يف الدين خمرتعة . بالسلوك عليها املبالغة يف التعبد هللا سبحانه

 (٥٩)."الرشعيةتضاهي الرشعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة 

وهذا االجتاه يف تعريف البدعة مال إليه كثري من املعارصين، وهو الذي 

عل مفهوم البدعة يف الرشع أخص منه يف اللغة، فجعل البدعة هي ج

املذمومة فقط، ومل يسّم البدع الواجبة واملندوبة واملباحة بدًعا، وإنام اقترص 

                                                           

)
٥٨

.). م.د.). (م.د. (الفتاوى احلديثية.). ت.د. (اهليتمي، أمحد شهاب الدين ابن حجر املكي )

 .٢٠٠: ص. دار الفكر: بريوت

    .٥١- ٥٠: ص. االعتصامالشاطبي،  ) ٥٩(



٣٣ 

 

مة واملكروهة كام اختاره  مفهوم البدعة عند أصحاب هذا االجتاه عىل املحرَّ

مة فقط كام اختاره األلباين  (٦٠).الشاطبي، أو عىل املحرَّ

ِعيََّة َمخَْسٌة، ُنْخِرُج َعنَْها ": قال الشاطبي ْ َثَبَت ِيف اْألُُصوِل َأنَّ اْألَْحَكاَم الرشَّ

الثََّالَثُة، َفَيْبَقى ُحْكُم اْلَكَراِهَيِة َوُحْكُم التَّْحِريِم، َفاْقَتَىض النََّظُر اْنِقَساَم اْلبَِدِع 

، َفِمنَْها  َا َداِخَلٌة بِْدَعٌة َمْكُروَهةٌ ، َوِمنَْها َمةٌ بِْدَعٌة ُحمَرَّ إَِىل اْلِقْسَمْنيِ ، َوَذلَِك َأهنَّ

َت ِجنِْس املَْنِْهيَّاِت َوِهَي َال َتْعُدو   (٦١)."، َفاْلبَِدُع َكَذلَِك اْلَكَراَهَة َوالتَّْحِريمَ َحتْ

ثم لُيعلم أن هذه البدع ليست ": -عنه تلميذه احللبي هكام نقل- وقال األلباين 

بعضها رشك وكفر رصيح، : خطورهتا يف نسبة واحدة، بل هي عىل درجات

ولكن جيب أن نعلم أن أصغر بدعة يأيت الرجل هبا يف . وبعضها دون ذلك

مة بعد تبنيُّ كوهنا بدعة،   - كام يتوهم البعض- فليس يف البدع الدين هي ُحمرَّ

 (٦٢)."رتبة املكروه فقط ما هو يف

                                                           

)
٦٠

علم أصول البدع ). م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣. (احللبي، عيل بن حسن بن عيل بن عبد احلميد: انظر )

 .٣٢-٣٠: ص. دار الراية للنرش والتوزيع: جدة. ١ط. دراسة تكميلية مهمة يف علم أصول الفقه

 .٥١٦: ٢. االعتصامالشاطبي، : انظر )٦١(

 .٣٢: ص. علم أصول البدع دراسة تكميلية مهمة يف علم أصول الفقهاحللبي،  )٦٢(



٣٤ 

 

: وأما احللبي فظاهر عبارته تشري إىل أنه مال إىل رأي الشاطبي، قال

األحكام الرشعية ال جتري جمراها كلها البدع، بل ُنْخِرُج َعنَْها الثََّالَثَة، "

َدِع إَِىل َفَيْبَقى ُحْكُم اْلَكَراِهَيِة َوُحْكُم التَّْحِريِم، َفاْقَتَىض النََّظُر اْنِقَساَم اْلبِ 

، َفِمنَْها  َمةٌ اْلِقْسَمْنيِ َت بِْدَعٌة َمْكُروَهةٌ ، َوِمنَْها بِْدَعٌة ُحمَرَّ َا َداِخَلٌة َحتْ ، َوَذلَِك َأهنَّ

 (٦٣)."، َفاْلبَِدُع َكَذلَِك اْلَكَراَهَة َوالتَّْحِريمَ ِجنِْس املَْنِْهيَّاِت َوِهَي َال َتْعُدو 

ثاين، وهو اجتاه التضييق ملعنى البدعة هذه تعريفات البدعة عند االجتاه ال

وهذه البدعة . حيث تنحرص يف األمور املخالفة للرشع حيث ال دليل هلا منه

بالبدعة احلقيقية، فهي التي ال ترجع إىل أصل الرشع بوجه الشاطبي يسميها 

معترب ومل يدل عليها دليل رشعي، ال من كتاب وال سنة وال إمجاع وال 

وال خالف يف . استدالل معترب عند أهل العلم، ال يف اجلملة وال يف التفصيل

مثال  وهلذا ُسّميْت بدعًة حقيقيًة؛ ألهنا يشء خمرتع عىل غري. إنكارها وذّمها

سابق، وإن كان املبتدع يأبى أن ينسب إليه اخلروج عن الرشع؛ إذ هو مّدٍع 

أنه داخل بام استنبط حتت مقتىض األدلة، ولكن ثبت أن هذه الدعوى غري 

                                                           

 .٢٩: ص. علم أصول البدع دراسة تكميلية مهمة يف علم أصول الفقهاحللبي،  )٦٣(



٣٥ 

 

نفس األمر يف صحيحة، ال يف نفس األمر وال بحسب الظاهر، أما 

 (٦٤).فبالعرض، وأما بحسب الظاهر فإن أدلته شبه وليست بأدلة

. خالل التعريفات السابقة وجدنا أهنم اتفقوا عىل ذم البدعة وإنكارها ومن

لكن ليس ملجرد كوهنا حمدثة بل ملخالفتها الرشع وعدم وجود األصل 

فكل ما ليس له أصل يرجع إليه يف الرشع شأنه أن . املرجوع إليه يف الرشع

رجوع إليه فعدم األصل امل. ألنه لو كان له أصل فيه ملا خالفه. خيالف الرشع

فالعلة يف . واملخالفُة صفتان الزمتان للبدعة التي اتفقوا عىل ذمها وإنكارها

ذم البدعة إنام تكون يف خمالفتها الرشع الناشئة من عدم األصل الذي يمكن 

 .أن ترجع إليه

ين ومل يكن له ": قال ابن رجب احلنبيل فكلُّ من أحدث شيئًا ونسبه إىل الدِّ

ين يرج يُن بريٌء منهأصٌل من الدِّ وسواٌء يف ذلك . ع إليه، فهو ضاللٌة، والدِّ

 (٦٥) ".مسائُل االعتقادات، أو األعامل، أو األقوال الظاهرة والباطنة

                                                           

البدعة املحمودة واليافعي، . ٦٥: ص .البدعة اإلضافية دراسة تأصيلية تطبيقيةالعرصي، : انظر ) ٦٤(

 .٦٤: ص. والبدعة اإلضافية



٣٦ 

 

اتفقا عىل حقيقة مفهوم  -املوسعني واملضيقني- ويف احلقيقة فإن االجتاهني 

هوم البدعة املذمومة رشًعا، وإنام االختالف يف املدخل للوصول إىل هذا املف

املتفق عليه، وهو أن البدعة املذمومة التي يأثم فاعلها رشًعا هي التي ختالف 

َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه -الرشع وليس هلا أصٌل فيه يدل عليها، وهي املرادة من قوله 

 .»ُكلُّ بِْدَعٍة َضَالَلةٌ «: -َوَسلَّمَ 

عنه؛ بل األمور والقاسم املشرتك بني االجتاهني أنه ليس كلُّ ُحمَدث منهي�ا 

املحدثة تعرتهيا األحكاُم التكليفيُة بحسب ما تدل عليه األصول الرشعية، 

وعليه يكون منها ما هو حسن موافق للرشع، ومنها ما هو قبيح خمالف 

 (٦٦).للرشع

                                                                                                                                          

)
٦٥

 .٧٨٣: ٢. جامع العلوم واحلكم يف رشح مخسني حديثا من جوامع الكلمابن رجب،  )  

)
٦٦

http://dar-: من موقع. ١٩/٠٢/٢٠١٣: فتاوى دار اإلفتاء املرصية، التاريخ : انظر )

alifta.org.eg/AR/ViewFatawaConcept.aspx?ID=١٨/٠٨/٢٠١٧ ١٥٠ 

 .٤٢: ١٥الساعة 



٣٧ 

 

 واملعصية املذمومة العالقة بني البدعة: الثالثاملطلب 

، ال الثانيةداخلة يف  وىلفاأل. واملعصيةاملذمومة بني البدعة  هناك قدر مشرتك

والقدر . معصيٍة بدعةً كل بدعٍة مذمومٍة معصيٌة، وليست كل : أي. العكس

من البدعة املذمومة واملعصية تتضمن  فكلٌّ . الفةخبينهام هي امل املشرتك

فاملعصية التي . إال أن املعايص قد تكون بدعة وقد ال تكون ،خمالفة للرشع

قال ابن  .تكون بدعة هي التي اقرتنت باعتقاد صاحبها أهنا قربة وطاعة

ب إىل اهللا بعمل، مل جيعله اهللا ورسوُله قربة إىل اهللا، ": رجب احلنبيل فمن تقرَّ

م عنَد البيت فعمله باطٌل مردوٌد عليه، وهو شبيٌه بحاِل الذين كانت صالُهت 

قص،  ب إىل اهللا تعاىل بسامع املالهي، أو بالرَّ ُمكاء وتصدية، وهذا كمن تقرَّ

أس يف غري اإلحرام، وما أشبه ذلك من املحدثات التي مل  أو بكشف الرَّ

ب هبا بالكلية  (٦٧)."يرشع اهللا ورسوُله التقرُّ

اخلمر وهو وأما املعصية التي مل تقرتن باعتقاد صاحبها أهنا قربة كمن يرشب 

 .ليست ببدعةهي معصية حمضة، ويعلم أن اخلمر حرام وأنه آثم بذلك ف

                                                           

 .١٨٥: ١. كم يف رشح مخسني حديثا من جوامع الكلمجامع العلوم واحلابن رجب، : انظر ) ٦٧(



٣٨ 

 

فمرتكب املعصية قْصُده نيل غرضه وشهوته العاجلة متكًال عىل العفو، فهو 

كام أن إيامنه ال يتزحزح يف أن هذه املعصية . إىل الطمع يف رمحة اهللا أقرب

ه، واخلوف والرجاء شعبتان ممنوعة رشعًا، وإن اقرتفها فهو خياف اهللا ويرجو

وليس يف ذهنه أن معصيته هذه من الرشع يف يشء، فهو . من شعب اإليامن

كام أنه بمعصيته مل ينقص من الدين شيئًا، يف . ال يعتقد إباحتها ورشعيتها

حني أن املبتدع ببدعته قد جاء بترشيع زائد أو ناقص أو تغيري لألصل 

د أو ملحقًا بام هو مرشوع، فيكون الصحيح، وكل ذلك قد يكون عىل انفرا

 (٦٨).قادحًا يف املرشوع

فليتأمل هذا املوضع أشد التأمل ويعط من اإلنصاف حقه، ": قال الشاطبي

وال ينظر إىل خفة األمر يف البدعة بالنسبة إىل صورهتا وإن دقت، بل ينظر إىل 

حتى  مصادمتها للرشيعة ورميها هلا بالنقص واالستدراك، وأهنا مل تكمل بعد

يوضع فيها، بخالف سائر املعايص فإهنا ال تعود عىل الرشيعة بتنقيص وال 

غض من جانبها، بل صاحب املعصية متنصل منها، مقر هللا بمخالفته 

                                                           

 - ه ١٤٠٥. (الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد: انظر )٦٨(

 .١٧٣: ١٤. جملة البحوث اإلسالمية). ه١٤٠٦



٣٩ 

 

وحاصل املعصية أهنا خمالفة يف فعل املكلف ملا يعتقد صحته من . حلكمها

 (٦٩)."والبدعة حاصلها خمالفة يف اعتقاد كامل الرشيعة. الرشيعة

والبدعة توصف بالضاللة، بخالف سائر املعايص، فإهنا مل توصف يف 

وكذلك اخلطأ . الغالب بوصف الضاللة إال أن تكون بدعة أو شبه البدعة

الواقع يف املرشوعات وهو املعفو ال يسمى ضالالً، وال يطلق عىل املخطئ 

   (٧٠).مد لسائر املعايصعتاملاسم ضال، كام ال يطلق عىل 

                                                           

 .٥٤٦: ٢. اإلعتصامالشاطبي،  ) ٦٩(

 .١٧٦: ١. اإلعتصامالشاطبي،  )٧٠(



٤٠ 

 

 الثايناملبحث 

 إىل حسنة وسيئة تقسيم البدعة

سنتكلم يف هذا املبحث عن تقسيم البدعة إىل حسنة وسيئة واختالف العلامء 

  .يف ذلك

 أقوال املجيزين لتقسيم البدعة إىل حسنة وسيئة: املطلب األول

قبل أن و. ذهب فريق من العلامء إىل جواز تقسيم البدعة إىل حسنة وسيئة

أصحاب هذا عليه  نعلم أن األساس الذي اعتمد، ينبغي أن منذكر أقواهل

معنى  -مما سبق-؛ ألننا قد عرفنا العاماللغوي املعنى هو أساس االجتاه 

اخرتاع عىل غري مثال سابق،  وأالبدعة يف اللغة الذي يشمل كل إحداث 

 .سواء أكان حسنًا أم سيئاً 

 )ـه٢٠٤املتوىف سنة (  - رمحه اهللا–قول اإلمام الشافعي 

اإلمام الشافعي قول تقسيم البدعة إىل حسنة وسيئة ومن أرصح األقوال يف 

َبانِ «: حيث قال َما ُأْحِدَث ُخيَالُِف ِكَتابًا : َأَحُدُمهِا: املُْْحَدَثاُت ِمَن اْألُُموِر َرضْ



٤١ 

 

َالَلةُ َفَهِذِه . َأْو ُسنًَّة َأْو َأَثرًا َأْو إِْمجَاعاً  َما ُأْحِدَث ِمَن اْخلَْريِ : َوالثَّانَِيةُ . اْلبِْدَعُة الضَّ

- َوَقْد َقاَل ُعَمُر . َغْريُ َمْذُموَمةٌ  ُحمَْدَثةٌ َوَهِذِه . َال ِخَالَف فِيِه لَِواِحٍد ِمْن َهَذا

َا ُحمَْدَثٌة َملْ : نِْعَمِت اْلبِْدَعُة َهِذِه، َيْعنِي: ِيف ِقَياِم َشْهِر َرَمَضانَ  -ريض اهللا عنه َأهنَّ

 (٧١).»ُكْن، َوإَِذا َكاَنْت َفَلْيَس فِيَها َردٌّ ملَِا َمَىض تَ 

َفَام . َمْذُموَمةٌ ، َوبِْدَعٌة َحمُْموَدةٌ البِْدَعُة بِْدَعَتاِن بِْدَعٌة «: ويف رواية أخرى قال

نََّة َفُهَو َمْذُمومٌ  نََّة َفُهَو َحمُْموٌد، َوَما َخاَلَف السُّ ، واحتج بقول (٧٢)»َواَفَق السُّ

 (٧٣).نِْعَمِت البدعُة هي: بن اخلطاب يف قيام رمضانعمر 

فظهر من قوله هذا أنه من املقّسمني . وهذا القول ثابت عنه كام سيأيت بيانه

يف التفريق  احلد الفاصلوظاهر من قوله أيضًا أن . للبدعة إىل حسنة وسيئة

 فام خالف الرشع فهو. بني البدعة السيئة وغريها عنده هو املخالفة للرشع

                                                           

السيد أمحد . مناقب الشافعي). م ١٩٧٠ -هـ  ١٣٩٠. (البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل ) ٧١(

 .٤٦٩: ١. مكتبة دار الرتاث: القاهرة. ١ط). حمقق(صقر 

)
٧٢

 (
حلية ). هـ١٤٠٩. (أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران 

 .١١٣: ٩. دار الفكر: بريوت. األولياء وطبقات األصفياء

 .املرجع نفسه ) ٧٣(



٤٢ 

 

كام أنه جعل موافقة السنة . مذموم، وما مل خيالف الرشع فهو غري مذموم

 البيهقي عىل قول الشافعي هذا عّلقو. معيارًا يف عّد البدعة حسنة حممودة

فكذا مناظرة أهل البدع إذا أظهروها، وذكروا شبههم منها، ": فقال

حممودة وإن كانت من املحدثات فهي . وجواهبم عنها، وبيان بطالهنم فيها

 (٧٤)."ليس فيها رّد ما مىض

 )هـ٦٦٠املتوىف سنة (  - رمحه اهللا- قول العز بن عبد السالم 

أصحاب التوسيع حيث وسع معنى البدعة أبرز العز بن عبد السالم من 

، سواء -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - يف عرص النبي مل يعهد تشمل كل فعل حتى 

وملا كانت  .الدنيوية، وسواء كان حسنًا أم سيئاً من األمور الدينية أم كان 

هذه األمور املحدثة متنوعة ومتفاوتة، كان من مقتىض العقل واملنطق أن 

وهذا . تقسم إىل أقسام، ويعطى كل قسم منها ما يناسبه من األحكام

َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه -واضح؛ ألن األفعال التي مل تعهد يف عرص رسول اهللا 

ا ال حتىص وال تعد فيجب إعطاء كل منها   -َوَسلَّمَ  ناسب املكم احلكثرية جد�

                                                           

 .٤٦٩: ١. مناقب الشافعيأبو بكر البيهقي، )  ٧٤(



٤٣ 

 

بدعة واجبة، وبدعة حمرمة، وبدعة : وهي منقسمة إىل" :العزقال . له

وتبعه عىل هذا التقسيم النووي  (٧٥)."مندوبة، وبدعة مكروهة، وبدعة مباحة

 .، كام سيأيتوغريه

 )هـ٤٥٦املتوىف سنة ( - رمحه اهللا–الظاهري قول ابن حزم 

كل ما قيل أو ُفِعَل مما ليس له أصل فيام نسب "بأهنا ابن حزم البدعة  عّرف

، وهو يف الدين كل ما مل يأت يف القرآن، وال عن -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -إليه 

، إال أن منها ما يؤجر عليه صاحبه، - َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - رسول اهللا 

، حسناً إليه من اخلري، ومنها ما يؤجر عليه صاحبه ويكون  ويعذر بام قصد

نعمِت : -ريض اهللا عنه-وهو ما كان أصله اإلباحة، كام روي عن عمر 

وهو ما كان فعَل خٍري جاء النص بعموم استحبابه وإن مل يقرر . البدعُة هذه

                                                           

 .٣٣٩-٣٣٧: ٢ .قواعد األحكام يف إصالح األنام. ابن عبد السالم )٧٥(



٤٤ 

 

وال يعذر صاحبه وهو ما قامت به  مذموماً ومنها ما يكون . عمله يف النص

 (٧٦)."ة عىل فساده فتامدى عليه القائل بهاحلج

 )ه٤٦٣املتوىف سنة ( - رمحه اهللا- قول ابن عبد الرب 

اخرتاع : نعمت البدعة، يف لسان العرب: وأما قول عمر": قال ابن عبد الرب

للسنة التي مىض عليها  خالفاً فام كان من ذلك يف الدين . ما مل يكن وابتداؤه

العمل فتلك بدعة ال خري فيها وواجب ذمها والنهي عنها واألمر باجتناهبا 

أصل  ال ختالف بدعةوما كان من . وهجران مبتدعها إذا تبني له سوء مذهبه

ألن أصل ما فعله  ؛كام قال عمر ،الرشيعة والسنة فتلك نعمت البدعة

 (٧٧)."سنة

                                                           

.). م.د. (اإلحكام يف أصول األحكام). هـ١٤٠٤. (ابن حزم، أبو حممد عيل بن أمحد األندليس ) ٧٦(

 .٤٧: ١. احلديث دار: القاهرة. ١ط

)
٧٧

االستذكار اجلامع ). م٢٠٠٠ –هـ ١٤٢١. (ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا النمري)  

ملذاهب فقهاء األمصار وعلامء األقطار فيام تضمنه املوطأ من معاين الرأي واآلثار ورشح ذلك 

دار الكتب : بريوت .١ط). حمققان(سامل حممد عطا ، حممد عيل معوض . كله باإلجياز واالختصار

 .٦٧: ٢.  العلمية



٤٥ 

 

 )هـ ٥٠٥املتوىف سنة ( - رمحه اهللا–قول الغزايل 

بدعة تضاد سنة ثابتة، وترفع "عّرف أبو حامد الغزايل البدعة املذمومة بأهنا 

ليس كل ما أبدع منهّيًا، بل املنهّي ": قال. "أمرًا من الرشع مع بقاء عّلته

اإلبداع قد بدعة تضاد سنة ثابتة وترفع أمرًا من الرشع مع بقاء عّلته، بل 

 (٧٨)."يف بعض األحوال إذا تغّريت األسباب جيب

إنام البدعة املذمومة ما يصادم ": وقد ذكر تعريفًا آخر للبدعة املذمومة فقال

وإنام ": وقال يف موضع آخر (٧٩)."السنة القديمة أو يكاد يفيض إىل تغيريها

وأما ما يعني عىل االحتياط يف الدين . البدعة املذمومة ما تضاد السنن الثابتة

 (٨٠)."فمستحسن

فظهر من قوله أنه ذم البدعة إذا كانت تضاد سنة ثابتة أو تكاد تفيض إىل 

 .تغيريها، أو ترفع أمرًا من الرشع

                                                           

)
٧٨

دار : بريوت.). ط.د.). (م.د. (إحياء علوم الدين.). ت.د. (الغزايل، أبو حامد حممد بن حممد )

 .٣: ٢. ااملعرفة

 .٢٧٦: ١. إحياء علوم الدينالغزايل،  )٧٩(

 .٢٥٦: ٢. املرجع نفسه )٨٠(



٤٦ 

 

 )ه٥٩٧املتوىف سنة ( - رمحه اهللا- قول ابن اجلوزي 

واألغلب يف . عبارة عن فعل مل يكن فابتدع: والبدعة": قال ابن اجلوزي

وتوجب التعاطي عليها بزيادة أو  ملخالفةبااملبتدعات أهنا تصادم الرشيعة 

الرشيعة وال يوجب التعاطي عليها فقد  ال خيالففإن ابُتِدع يشء . نقصان

، جائزاً كان مجهور السلف يكرهونه وكانوا ينفرون من كل مبتَدع وإن كان 

ريض -وقد قال زيد بن ثابت أليب بكر وعمر . حفظًا لألصل وهو االتباع

كيف تفعالن شيئا مل يفعله رسول اهللا : حني قاال له امجع القرآن -اهللا عنهام

 (٨١)."َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

وإن مل يكن هبا إن القوم كانوا يتحذرون من كل بدعة ": ثم قال بعد ذلك

وقد جرت حمدثات ال تصادم الرشيعة، وال . ثوا ما مل يكنلئال حيد بأس؛

يتعاطى عليها، فلم يروا بفعلها بأسًا، كام روى أن الناس كانوا يصلون يف 

رمضان وحدانًا وكان الرجل يصيل فيصيل بصالته اجلامعة فجمعهم عمر بن 

                                                           

تلبيس ). م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١. (ابن اجلوزي، أبو الفرج مجال الدين عبد الرمحن بن عيل بن حممد ) ٨١(

 .١٧: ص. دار الفكر للطباعة والنرش: بريزت. ١ط. إبليس



٤٧ 

 

نعمِت : فلام خرج فرآهم قال -ريض اهللا عنهام-اخلطاب عىل أيب بن كعب 

 (٨٢)."ُة هذهالبدع

 )هـ ٦٠٦املتوىف سنة ( - رمحه اهللا تعاىل–قول ابن األثري 

فام كان يف . وبدعة ضالل بدعة ُهًدى: البدعة بِْدَعَتان": قال ابن األثري

فهو يف َحيِّز الّذم   -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ما أَمر اهللاّ به ورسوله  خالف

وما كان واقعًا حتت ُعموم ما َندب اّهللا إليه وَحضَّ عليه اهللاّ أو . واإلنكار

وما مل يكن له مثال موجود كنَْوع من اُجلود . رسوله فهو يف حيز املدح

والسخاء وفْعل املعروف فهو من األفعال املحمودة وال جيوز أن يكون ذلك 

قد َجعل له يف   -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - ألن النبي  ما َورَد الرشع به خالفيف 

وقال » من َسّن ُسنة حَسنة كان له أْجرها وأجُر من َعِمل هبا«ذلك ثوابا فقال 

وذلك » ومن سّن ُسنة سّيئة كان عليه وْزُرها َوِوْزُر من َعِمل هبا«: يف ِضّده

ومن هذا . -  اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصىلَّ -ما أمر اهللاّ به ورسوله  خالفإذا كان يف 

ملــــــَّا كانت من . نِْعَمت البدعة هذه :  -ريض اهللاّ عنه- النوع قوُل عمر 

                                                           

 .١٨: ص.  تلبيس إبليسابن اجلوزي،  ) ٨٢(



٤٨ 

 

َصىلَّ اهللاَُّ -أفعال اخلري وداخلة يف حيز املدح سامها بدعة ومَدحها ألن النبي 

ها ومل حيافظ عليها وال مل َيُسنَّها هلم وإنام صّالها َلياَيل ثم َتركَ  -َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

َمجع الناَس هلا وال كانت يف زمن أيب بكر وإنام عمر ريض اهللاّ عنه مجع الناس 

َصىلَّ اهللاَُّ -عليها وَنَدهبم إليها فبهذا سّامها بدعة وهي عىل احلقيقة ُسنَّة لقوله 

له وقو» عليكم بُسنَّتي وسنَّة اخللفاء الراِشدين من بْعدي«: -َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

وَعَىل هذا التأويل ُحيمل . (٨٣)»اقتُدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر«

أصول الرشيعة ومل  خالفإنام يريد ما » كل ُحمَْدثة بدعةٌ «: احلديث اآلخر

نَّة  (٨٤)."وأكثر ما ُيستعمل املْبتَدع ُعرفا يف الذمّ . يوافق السُّ

 )هـ ٦٦٥املتوىف سنة ( - رمحه اهللا تعاىل–قول أيب شامة 

بدع وإىل  بدع مستحسنةثمَّ اْحلََواِدث منقسمة إىل ": قال أبو شامة

فالبدع اْحلََسنَة ُمتَّفق عىل َجَواِز فِعلَِها واالستحباب َهلَا ورجاء ... مستقبحة

يَعة غري . الثََّواب ملن حسنت نِيَّته فِيَها ِ َوِهي كل ُمْبَتدع ُمَوافق لقواعد الرشَّ

                                                           

)
٨٣

 ٦٠٩: ٥. سنن الرتمذيالرتمذي، . رواه الرتمذي يف سننه "...اقتُدوا باللذين من بعدي"حديث )  

 . ٣٦٦٢: حديث رقم

 .٢٦٧: ١.  النهايةابن األثري، )  ٨٤(



٤٩ 

 

ء ِمنَْها َوَال  ِعيُخمَالف لَيشْ َوأما اْلبدع املستقبحة ...  يْلزم من فعله َحمُْذور َرشْ

كل َما َكاَن ُخمَالفًا للرشيعة َأو ُمْلَتزمًا ملخالفتها َوَذلَِك منقسم إىل حمرم ... َفِهَي 

يَعة  ِ ومكروه َوْخيَتلف َذلِك باختالف الوقائع وبحسب َما بِِه من ُخمَالَفة الرشَّ

. ا ُيوجب التَّْحِريم َوتاَرة َال يَتَجاَوز صفة َكَراَهة التَّنِْزيهَتاَرة َينَْتِهي َذلِك إىل مَ 

ن بعون اهللا من التَّْمِييز َبني اْلقسَمْنيِ مهام رسخت قدمه  وكل َفِقيه موفق يَتَمكَّ

 (٨٥)."ِيف إيامنة َوعلمه

 )هـ٦٧١املتوىف سنة ( - رمحه اهللا- قول القرطبي 

َصَدَرْت ِمْن َخمُْلوٍق َفَال خيلو َأْن َيُكوَن َهلَا  بِْدَعةٍ ُكلُّ ": قال القرطبي يف تفسريه

َت ُعُموِم َما َنَدَب اهللاَُّ  ِع َأْو َال، َفإِْن َكاَن َهلَا َأْصٌل َكاَنْت َواِقَعًة َحتْ ْ َأْصٌل ِيف الرشَّ

ِمَثاُلُه َمْوُجوًدا، َكنَْوٍع  إَِلْيِه َوَخصَّ َرُسوَلُه َعَلْيِه، َفِهَي ِيف َحيِِّز اْملَْدِح َوإِْن َملْ َيُكنْ 

                                                           

)
٨٥

. أبو شامة، أبو القاسم شهاب الدين عبد الرمحن بن إسامعيل بن إبراهيم املقديس الدمشقي )

. ١ط). حمقق(عثامن أمحد عنرب . الباعث عىل إنكار البدع واحلوادث). م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨(

 .٢٥-٢٢: ص. دار اهلدى: القاهرة



٥٠ 

 

َخاِء َوفِْعِل املَْْعُروِف، َفَهَذا فِْعُلُه ِمَن اْألَْفَعاِل  ، َوإِْن َملْ املَْْحُموَدةِ ِمَن اْجلُوِد َوالسَّ

 (٨٦)."َيُكِن اْلَفاِعُل َقْد ُسبَِق إَِلْيهِ 

 )هـ ٨٥٢املتوىف سنة ( - رمحه اهللا- قول ابن حجر العسقالين 

َواْلبِْدَعُة َأْصُلَها َما ُأْحِدَث َعَىل َغْريِ ِمَثاٍل َسابٍِق ": العسقالينقال ابن حجر 

نَِّة َفَتُكوُن َمْذُموَمةً  ِع ِيف ُمَقابِِل السُّ ْ َا إِْن َكاَنْت ِممَّا . َوُتْطَلُق ِيف الرشَّ َوالتَّْحِقيُق َأهنَّ

ِع َفِهَي  ْ َت ُمْسَتْحِسٍن ِيف الرشَّ َت  َحَسنَة،َتنَْدِرُج َحتْ َوإن َكاَنت ِممَّا َتنَْدِرُج َحتْ

ِع َفِهَي  ْ َوإِالَّ َفِهَي ِمْن ِقْسِم اْملَُباِح َوَقْد َتنَْقِسُم إَِىل  ُمْستَْقبََحٌة،ُمْسَتْقَبٍح ِيف الرشَّ

 (٨٧)."اْألَْحَكاِم اْخلَْمَسةِ 

                                                           

)
٨٦

). م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤. (أبو عبد اهللا القرطبي، حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري) 

دار الكتب : القاهرة. ١ط). حمقق(أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش . ٢ط. اجلامع ألحكام القرآن

 .٨٧: ٢. املرصية

 .٢٥٣ :٤. فتح الباري رشح صحيح البخاريالعسقالين، ) ٨٧(



٥١ 

 

 )هـ٨٥٥: املتوىف( - رمحه اهللا–قول بدر الدين العينى 

البدعة ِيف األَْصل إْحَداث َأمر ": صحيح البخاريقال العينى يف رشحه عىل 

: ، ثمَّ اْلبِْدَعة عىل َنْوَعْنيِ -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -مل يكن ِيف زمن َرُسول اهللا 

ع َفِهَي  ْ ، َوإِن َكاَنت بِدَعة َحَسنَةإِن َكاَنت ِممَّا ينَْدرج َحتت مستحسن ِيف الرشَّ

ع َفِهَي  ِممَّا ينَْدرج َحتت مستقبح ْ  (٨٨)."بِدَعة مستقبحةِيف الرشَّ

وبدعة ... بِدَعة َضَالَلة: عل قسَمْنيِ  -أي البدعة-َوِهي ": وقال أيضاً 

َوِهي َما َرآُه املُْْؤِمنُوَن حسنًا َوَال يكون ُخمَالفًا لْلكتاب َأو الّسنة َأو : َحَسنَة

ْمجَاع  (٨٩)."اْألَثر َأو اْإلِ

 )هـ ٩١١املتوىف سنة ( - تعاىلرمحه اهللا - قول السيوطي 

وأما السيوطي فقد ذهب إىل أن البدعة يف الرشع تنقسم إىل األحكام 

البدعة مل تنحرص يف احلرام واملكروه، بل قد تكون أيضًا ": قال. اخلمسة

                                                           

 . ١٢٦: ١١. القاري رشح صحيح البخاريعمدة العينى، ) ٨٨(

 . ٢٣٠: ٥. عمدة القاري رشح صحيح البخاريالعينى، ) ٨٩(



٥٢ 

 

أصل البدعة ما عىل غري مثال ": وقال أيضاً  (٩٠)."مباحة ومندوبة وواجبة

صىل اهللا -السنة أي ما مل يكن يف عهده عىل ما يقابل  الرشعسابق وتطلق يف 

 (٩١)."، ثم تنقسم إىل األحكام اخلمسة-عليه و سلم

عن حكم تقبيل اخلبز هل هو بدعة أم ال؟ وإذا كان  - رمحه اهللا- وقد سئل 

أما كون تقبيل اخلبز بدعة فصحيح، ": بدعة هل يكون حرامًا أم ال؟ فأجاب

إىل األحكام اخلمسة وال شك ولكن البدعة ال تنحرص يف احلرام بل تنقسم 

أنه ال يمكن احلكم عىل هذا بالتحريم ألنه ال دليل عىل حتريمه وال 

بالكراهة، ألن املكروه ما ورد فيه هني خاص ومل يرد يف ذلك هني، والذي 

فإن قصد بذلك إكرامه ألجل األحاديث  البدع املباحةيظهر أن هذا من 

                                                           

)
٩٠

احلاوي ). م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١. (السيوطي، أبو الفضل جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر) 

 .١٨٤: ١. دار الكتب العلمية: بريوت. ١ط). حمقق(عبد اللطيف حسن عبد الرمحن . للفتاوي

تنوير احلوالك رشح موطأ ). م١٩٦٩ -هـ ١٣٨٩. (يوطي، عبدالرمحن بن أيب بكر أبو الفضلالس )٩١(

 .١٠٥: ١. املكتبة التجارية الكربى: القاهرة .). ط.د.). (ت.د. (مالك



٥٣ 

 

راهة شديدة بل جمرد إلقائه يف الواردة يف إكرامه فحسن، ودوسه مكروه ك

 (٩٢)."األرض من غري دوس مكروه حلديث ورد يف ذلك

أن البدع املباحة قد تنقلب إىل يدل عىل  "فحسن... فإن قصد بذلك "قوله 

 .واهللا أعلم. البدع احلسنة إذا اقرتنت بنية صاحلة وقصد حسن

ِمّي   )هـ١٢٢١املتوىف سنة ( - رمحه اهللا- قول البَُجْريَ

َوِر، ": مغني املحتاج جاء يف َما ُأْثبَِت ِيف املُْْصَحِف اْآلَن ِمْن َأْسَامِء السُّ

ٌء  اُج ِيف َزَمنِهِ  اْبَتَدَعهُ َواْألَْعَشاِر، َيشْ ِمّي يف احلاشية. "اْحلَجَّ َوَمَع ": قال الُبَجْريَ

ًما َوَال َمْكُروًها، بِِخَالِف َنْقطِ  املُْْصَحِف َوَشْكلِِه،  َكْوِن َذلَِك بِْدَعًة َفَلْيَس ُحمَرَّ

 (٩٣)."َفإِنَُّه بِْدَعٌة َأْيًضا، َلكِنَُّه ُسنَّةٌ 

                                                           

 .١٨١: ١. احلاوي للفتاويالسيوطي، ) ٩٢(

ِمّي، ) ٩٣(  .٢٤: ٢. حتفة احلبيبالُبَجْريَ



٥٤ 

 

 )هـ ١٣١٠املتوىف سنة ( - رمحه اهللا تعاىل- الدمياطي البكري قول 

ا وهي ما هبواحلاصل أن البدع احلسنة متفق عىل ند": الدمياطيالبكري قال 

ما هو فرض كفاية  ومنها. وافق شيئًا مما مر ومل يلزم من فعله حمذور رشعي

 (٩٤)."كتصنيف العلوم

. املحدثات يف الدين، ال كلها أغلبموجودة يف خمالفة الرشع وال خيفى أن 

فمن املحدثات يف الدين ما ال خيالف الرشع كام سبق بياهنا وأمثلتها وسيأيت 

ويؤيد . املزيد من األمثلة يف الفصل األخري من هذه الرسالة إن شاء اهللا تعاىل

ما َمْن َأْحَدَث يف َأْمِرنا هذا «:  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - عنى قول النبي هذا امل

َمْن َأْحَدَث يف ": مل يقل -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -فالنبي  (٩٥)»َفهو َردٌّ  َليَس ِمنهُ 

ألن جمرد اإلحداث ال يكون حمظورًا وال مذمومًا إال  "َفهو َردٌّ  شيئاً َأْمِرنا هذا 

                                                           

إعانة الطالبني حاشية عىل حل ألفاظ فتح .). ت.د(البكري، أبو بكر بن حممد شطا الدمياطي ) ٩٤(

: ص. دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع.) : ت.د. (املعني لرشح قرة العني بمهامت الدين

٢٧١. 

: ٣. صحيح البخاري البخاري،: انظر. رواه البخاري ومسلم "...من أحدث يف أمرنا"حديث )  ٩٥(

 .١٧١٨: حديث رقم ١٣٤٣: ٣. صحيح مسلممسلم ابن احلجاج، . ٢٦٩٧: حديث رقم ١٨٤



٥٥ 

 

. إذا اقرتنت مع ذلك خمالفة الرشع وعدم وجود األصل املرجوع إليه

أن من أحدث أمورًا تشهد هلا أصول الرشع باالعتبار  "ما ليس منه"فمفهوم 

 (٩٦).فليس رداً 

َصىلَّ اهللاَُّ -النبي  خمالفة الرشع قال يف الدين ولكن ملا غلب عىل املحدثات

حتذيرًا من خطرها، واملراد أغلبها وهي  (٩٧)»كل حمدثة بدعة«  -َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

املحدثات الباطلة والبدع املذمومة دون املحدثات احلسنة والبدع 

عام : وقيل (٩٩).فهذا احلديث عام خمصوص واملراد غالب البدع (٩٨).املحمودة

                                                           

الغامري، عبد اهللا بن حممد . ١٢٣: ص. البدعة اإلضافية دراسة تأصيلية تطبيقيةالعرصي، : انظر)  ٩٦(

عامل : بريوت.). ط.د.). (م.د. (إتقان الصنعة يف حتقيق معنى البدعة). م٢٠٠٦. (بن الصديق

 .١٣: ص. بالكت

: حديث رقم ٢٠٠: ٤. سنن أيب داودأبو داود، . رواه أبو داود يف سننه "كل حمدثة بدعة"حديث  ) ٩٧(

٤٦٠٧. 

)
٩٨

 .١٠٤: ٧. املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاجالنووي، : انظر)  

سبل السالم رشح الصنعاين، . ١٥٤: ٦. املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاجالنووي، : انظر)  ٩٩(

 .٤٨: ٢. املرامبلوغ 



٥٦ 

 

وأيًا كان، فكالمها يؤدي إىل معنى واحد وهو أن  (١٠٠).أريد به اخلاص

 .أغلبها مذمومةيف الدين املحدثات 

كل حمدثة بدعة، وكل «حني يرشح حديث  "جمالس األبرار"قال صاحب 

واملراد بالبدعة املذكورة يف هذين احلديثني البدعة السيئة ": »بدعة ضاللة

، ملفوٌظ أو  التي ليس هلا من الكتاب والسنة أصٌل وسنٌد ظاهٌر أو خفيٌّ

مستنبٌط، ال البدعة الغري السيئة التي تكون عىل أصل وسند ظاهر، أو خفي، 

كاستعامل املنخل واملواظبة  مباحةفإهنا ال تكون ضاللة، بل هي قد تكون 

كبناء املنارة،  مستحبةعىل أكل لب احلنطة، والشبع منه، وقد تكون 

ل لرد شبه املالحدة والِفَرق كنظم الدالئ واجبةوتصنيف الكتب، وقد تكون 

 (١٠١)."الضالة

                                                           

)
١٠٠

 .١٢٣: ص. البدعة اإلضافية دراسة تأصيلية تطبيقيةالعرصي، : انظر)  

)
١٠١

جمالس األبرار ومسالك األخيار ومقامع ). هـ١٤٢٨. (الرومي، أمحد بن عبد القادر احلنفي) 

رسالة ماجستري بكلية الدعوة وأصول الدين ). حمقق(عيل مرصي سيمجان فورا . األرشار

 .٢٢٩: ص. المية باملدينة املنورةباجلامعة اإلس



٥٧ 

 

نعم، بعض العلامء مل يّرصح بقيد املخالفة يف كل أقواهلم، بل أطلقوا اسم 

لكن مع تتبع أقواهلم األخرى تبّني أهنم أرادوا بذلك . البدعة عىل كل حمدثة

وأما ": ومثال ذلك قول ابن حجر يف الفتح. ما قلناه فاتفقوا يف املضمون

وإياكم «: بعد قوله» فإن كل بدعة ضاللة«: حديث العرباضقوله يف 

: إىل أن قال "، فإنه يدل عىل أن املحدث يسمى بدعة»وحمدثات األمور

ما أحدث وال دليل له من الرشع بطريق » كل بدعة ضاللة«: واملراد بقوله"

وكل ما مل يكن يف زمنه يسمى ": وقال يف موضع آخر )١٠٢(."خاص وال عام

فُعلَِم ) ١٠٣(."منها ما يكون حسنًا، ومنها ما يكون بخالف ذلكبدعًة، لكن 

بـاملخالفة حيث ال دليل  "املحَدث"من هنا أنه أراد ما قلناه من تقييد لفظ 

واهللا . وهكذا، كل ما أطلقوه يف موضع قّيدوه يف موضع آخر. هلا من الرشع

 .أعلم

   

                                                           

 .٢٥٤: ١٣. فتح الباري رشح صحيح البخاريابن حجر، )  ١٠٢(

)٣٩٤: ٢ )١٠٣. 



٥٨ 

 

 وسيئة أقوال املانعني لتقسيم البدعة إىل حسنة: املطلب الثاين

 ينبغي ،ذلك قبلو .نذكر اآلن أقوال املانعني لتقسيم البدعة إىل حسنة وسيئة

أساس  هو االجتاه هذا أصحاب عليه اعتمد الذي األساس أن نعلم أن

 أن، وأن البدعة الرشعية مذمومة كلهافهم يرون  .املعنى الرشعي اخلاص

 عند املرعية واألدلة الرشعية األصول حتقيق بعد-  املرشوعة األفعال

  .اللغة يف االسم عليها صدق وإن رشًعا بدعةً  تسمى ال - األصوليني

 )هـ ٣٨٨املتوىف سنة ( - رمحه اهللا- قول اْخلطاِيبّ 

يرى االمام َأُبو ُسَلْيَامن اْخلطاِيبّ أن البدعة هي كل يشء أحدث عىل غري 

عد أصل من أصول الدين وعىل غري عياره وقياسه ومل يكن مبنيًا عىل قوا

وأما ما مل يكن كذلك . ، فكانت مذمومة وضاللةاألصول وال مردودًا إليها

كل « -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َقاَل ِيف رشح َقْوله . فال يسميه بدعة وال ضاللة

فإن هذا خاص يف بعض األمور دون بعض، وكلِّ يشء ": »حمدثة بِدَعة

وأما ما . ُأحِدث عىل غري أصل من أصول الدين، وعىل غري عياره وقياسه



٥٩ 

 

كان منها مبنيًا عىل قواعد األصول ومردودًا إليها، فليس ببدعة وال 

  (١٠٤)."ضاللة

 )هـ٥٤٣املتوىف سنة ( - رمحه اهللا- قول ابن العريب 

ى ابن العريب مثل ما رأى اخلطايب من أن البدعة خاصة باملذمومة، أما رأ

: قال يف رشحه عىل سنن الرتمذي. املحمودة فال يسميها بدعة وال ضاللة

حمدث ليس له أصل إال الشهوة والعمل بمقتىض : املحدث عيل قسمني"

اإلرادة، فهذا باطل قطعًا، وحمدث حيمل النظري عىل النظري، فهذه سنة 

وليس املحدث والبدعة مذموًما للفظ حمدث . خللفاء واألئمة الفضالءا

   ﴿: وبدعة وال ملعناها، فقد قال تعاىل    

﴾(١٠٥) خالفنعمت البدعة هذه، وإنام يذم من البدعة ما : وقال عمر 

                                                           

)
١٠٤

؛ أبو شامة، أبو القاسم شهاب الدين عبد الرمحن بن إسامعيل بن ٣٠٠: ٤. معامل السنناخلطايب،  )

عثامن . واحلوادثالباعث عىل إنكار البدع ). م١٩٧٨ -هـ ١٣٩٨. (إبراهيم املقديس الدمشقي

 .٢٥-٢٢: ص. دار اهلدى: القاهرة. ١ط). حمقق(أمحد عنرب 

 .٢: األنبياء)  ١٠٥(



٦٠ 

 

وأما ما كان  .السنةوخمالفة السنة، ويذم من املحدثات ما دعا إىل ضاللة 

 (١٠٦).اهـ "مردودا إىل قواعد األصول ومبنيًا عليها فليس بدعة وال ضاللة

ظاهر يف أنه ال يرى ذم البدعة من  "الخ ...وليس املحدث والبدعة"قول 

 .حيث اللفظ وال املعنى، بل لكوهنا خمالفة للسنة

 )هـ ٧٢٨املتوىف سنة ( - رمحه اهللا–ل ابن تيمية وق

. البدعة يف اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غري مثال سابق": تيميةقال ابن 

 (١٠٧)."فام مل يدل عليه دليل رشعي: وأما البدعة الرشعية

   

                                                           

)
١٠٦

عارضة األحوذي برشح .). ت.د. (أبو بكر ابن العريب، حممد بن عبد اهللا بن حممد املعافري: انظر)  

. البدعةإتقان الصنعة يف حتقيق معنى الغامري، . دار الكتب العلمية: بريوت. صحيح الرتمذي

  .١٧: ص

 .٩٥: ٢. اقتضاء الرصاط املستقيمابن تيمية،  )١٠٧(



٦١ 

 

 )هـ٧٩٥املتوىف سنة ( - رمحه اهللا–قول ابن رجب احلنبيل 

املراد بالبدعة ما ُأْحِدَث ممَّا ال أصل له يف الرشيعة ": ل ابن رجب احلنبيلاق

ع يدلُّ عليه، فليس ببدعٍة رشًعا،  يدلُّ عليه، ا ما كان له أصٌل ِمَن الرشَّ فأمَّ

  (١٠٨)."وإْن كان بدعًة لغةً 

 )هـ ٧٧٤املتوىف سنة ( - رمحه اهللا تعاىل- قول ابن كثري 

فإن : تارة تكون بدعة رشعية، كقوله: والبدعة عىل قسمني": ابن كثري قال

بدعة لغوية، كقول أمري وتارة تكون . كل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة

عن مجعه إياهم عىل صالة  -ريض اهللا عنه- املؤمنني عمر بن اخلطاب 

 (١٠٩)."نْعَمت البدعُة هذه: الرتاويح واستمرارهم

                                                           

)
١٠٨

 .٧٨١: ٢ .جامع العلوم واحلكم يف رشح مخسني حديثا من جوامع الكلمابن رجب،  )

)
١٠٩

تفسري ). م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠. (ابن كثري، أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش الدمشقي )

: ١. دار طيبة للنرش والتوزيع: الرياض. ٢ط). حمقق(مة سامي بن حممد سال. القرآن العظيم

٣٩٨. 



٦٢ 

 

عىل  "كل بدعة ضاللة"أنه محل حديث هذا الظاهر من كالم ابن كثري 

لغوية : وأما تقسيمه للبدعة إىل قسمني. عمومه ومنع تقسيم البدعة الرشعية

ورشعية، فال خيرجه عن كونه من املانعني لتقسيم البدعة الرشعية، ألن 

وهذا يوافق الرأي . معنى قوله هذا أن البدعة الرشعية كلها ضاللة عنده

الذي يمنع تسمية املحدثة احلسنة بدعًة رشعيًة، إذ البدعة الرشعية عند هذا 

 .اللغة فقط الرأي ضاللة كلها، فليس هناك بدعة حسنة إال من حيث

وأما أهل السنة واجلامعة فيقولون ": ويؤيد هذا املعنى قوله يف موضع آخر

هو بدعة؛ ألنه لو كان خريًا لسبقونا : يف كل فعل وقول مل يثبت عن الصحابة

وذلك . "إليه، ألهنم مل يرتكوا خصلة من خصال اخلري إال وقد بادروا إليها

   ﴿:حني يفرس قوله تعاىل          

  ﴾ (١١٠) 

عن الصحابة يف السنة أو فالبدعة الرشعية عنده هي كل فعل وقول مل يثبت 

 .وهي مذمومة كلها، واهللا أعلم

                                                           

 .١١: األحقاف )١١٠(



٦٣ 

 

 )هـ٧٩٠املتوىف سنة ( - رمحه اهللا- قول الشاطبي 

وكتابه . يعّد الشاطبي من أبرز املانعني لتقسيم البدعة إىل حسنة وسيئة

حتى كأّن هذا الكتاب صار مرجعًا لكل أكرب دليل عىل ذلك،  "االعتصام"

هذا التقسيم أمر خمرتع، ال ": قال. من منع تقسيم البدعة إىل حسنة وسيئة

عة أن ال يدل عليه دليل رشعي، بل هو نفسه متدافع؛ ألن من حقيقة البد

إذ لو كان . يدل عليها دليل رشعي؛ ال من نصوص الرشع، وال من قواعده

هنالك ما يدل من الرشع عىل وجوب أو ندب أو إباحة؛ ملا كان ثم بدعة، 

ولكان العمل داخًال يف عموم األعامل املأمور هبا أو املخري فيها، فاجلمع بني 

عىل وجوهبا أو ندهبا أو كون تلك األشياء بدعًا، وبني كون األدلة تدّل 

أما املكروه منها واملحرم؛ فمسّلم من جهة كوهنا . إباحتها مجع بني متنافيني

بدعًا ال من جهة أخرى، إذ لو دّل دليل عىل منع أمر أو كراهته؛ مل يثبت 

بذلك كونه بدعًة؛ إلمكان أن يكون معصيًة؛ كالقتل والرسقة ورشب اخلمر 



٦٤ 

 

ا ذلك التقسيم ألبتة، إال الكراهية والتحريم ونحوها، فال بدعة يتصّور فيه

  (١١١)."حسبام يذكر يف بابه

ثم تعّقب الشاطبي عىل كالم العز بن عبد السالم يف تقسيمه للبدعة إىل 

فإّن كالم ابن عبد السالم ظاهر منه أنه سّمى املصالح املرسلة ": أقسام فقال

حتت النصوص املعّينة،  عىل أهنا مل تدخل أعياهنا -واهللا أعلم- بدعًا؛ بناًء 

وإن كانت تالئم قواعد الرشع، فمن هنالك جعل القواعد هي الداّلة عىل 

هلا بلفظ البدع، وهو من حيث فقدان الدليل املعّني عىل  استحساهنا بتسميةٍ 

املسألة واستحساهنا من حيث دخوهلا حتت القواعد، وملا بنى عىل اعتامد تلك 

ل الداخلة حتت النصوص املعّينة، وصار القواعد؛ استوت عنده مع األعام

 (١١٢)."من القائلني باملصالح املرسلة، وسّامها بدعًا يف اللفظ

فظاهر من كالمه هذا أنه رفض تسمية املحدثات احلسنة بدعًا بناًء عىل 

حقيقة البدعة أن ال "فقوله  .مذهبه أن البدعة خصت باملحدثات املذمومة

عىل أن تعريفه للبدعة مبني عىل أوضح دليل  "يدل عليها دليل رشعي

                                                           

 .٢٤٦: ١. االعتصامالشاطبي،  )١١١(

 .٢٤٦: ١. االعتصامالشاطبي،  )١١٢(



٦٥ 

 

فالشاطبي ال ينظر إىل املحدثات عىل . أساس املعنى الرشعي اخلاص هلا

أو الدليل حمدثات حتى حيكم عليها بالبدعة أو ال، بل ينظر إىل وجود كوهنا 

وإن . ، فال يسميها بدعةدليل يدل عىل أهنا ليست مذمومةفإن كان هلا . عدمه

فالدليل هنا يلعب دورًا . فحينئذ سامها بدعة، كعىل ذل دليلمل يكن هلا 

كل حمدثة ": فكأن لسان حاله يقول. يف إطالق البدعة عىل املحدثاتأساسيًا 

 .نع والذمباملكلها ومن ثم حكم عليها  "ليس هلا دليل بدعةٌ 

ينظر إىل تلك املحدثات عىل كوهنا بخالف العز بن عبد السالم، فإنه 

. عليها البدعةاسم ال ينظر إىل وجود الدليل أو عدمه إلطالق حمدثات، و

النظر عن وجود الدليل  فكوهنا حمدثات كاف إلطالق البدعة عليها، بغّض 

، سواء هلا دليل أم ال "كل حمدثة بدعة": فكأن لسان حاله يقول. أو عدمه

وما كان  .ثم ُينظر، فام كان هلا دليل عىل أهنا واجبة فهي بدعة واجبة. دليل هلا

لذلك، فمن نحا نحو  .هلا دليل عىل أهنا مندوبة فهي بدعة مندوبة، وهكذا

عىل أنه عام خمصوص أو عام  "كل بدعة ضاللة"هذا املذهب محل حديث 

 .أريد به خاص



٦٦ 

 

مصطلح مل يكن وهو . البدعة اإلضافيةمصطلح الشاطبي وقد استعمل 

: هو بذلك حني قالوقد ّرصح  (١١٣).ثم شاع بعد ذلك زمانه،معروفًا قبل 

فلام كان العمل الذي له شائبتان مل يتخلص ألحد الطرفني وضعنا له هذه "

 (١١٤)."التسمية وهي البدعة اإلضافية

كل قول أو فعل مستند من جهة إىل دليل، ومن جهة : وهي عند الشاطبي

أخرى غري مستند إىل يشء مرشوع، مع احتياجه إىل الدليل يف جهته 

أهنا بالنسبة إىل إحدى اجلهتني سنة ألهنا مستندة إىل دليل، أي  (١١٥).الثانية

وبالنسبة إىل اجلهة األخرى بدعة ألهنا مستندة إىل شبهة ال إىل دليل ، أو غري 

 (١١٦).مستندة إىل يشء

                                                           

البدعة املحمودة ؛ واليافعي، ٦٩ص . البدعة اإلضافية دراسة تأصيلية تطبيقيةالعرصي، : انظر)  ١١٣(

    .٦٤: ص .والبدعة اإلضافية

)
١١٤

 .٣٦٨: ص. اإلعتصام،  الشاطبي  ) 

    .٦٨: ص. البدعة اإلضافية دراسة تأصيلية تطبيقيةالعرصي، )  ١١٥(

 .٣٦٨: ص. اإلعتصام،  الشاطبي)  ١١٦(



٦٧ 

 

أن البدعة احلقيقية أحدثت : والفرق بني البدعة اإلضافية والبدعة احلقيقية

افية فإهنا أحدثت بوصفها فقط دون بأصلها ووصفها معًا، وأما البدعة اإلض

والدليل عليها من جهة األصل  (١١٧).ا غري واردأصلها، فأصلها وارد ووصفه

قائم، ومن جهة الكيفيات أو األحوال أو التفاصيل مل يقم عليها مع أهنا 

 (١١٨).حمتاجة إليه ألن الغالب وقوعها يف التعبديات ال يف العاديات املحضة

إحدامها هلا من األدلة متعلق ، فال : التي هلا شائبتان "وعّرفها الشاطبي بأهنا 

واألخرى ليس هلا متعلق إال مثل ما للبدعة . تكون من تلك اجلهة بدعة

 (١١٩)."احلقيقية

إذ يدخلها من جهة املخرتع . مرشوعة من وجه، ورأي جمرد من وجه"فهي 

من وهذا النوع  (١٢٠)."رأي يف بعض أحواهلا فلم تناف األدلة من كل وجه

 .البدع هو مثار اخلالف بني العلامء

                                                           

)
١١٧

    .٦٤-٦٣: املرجع السابق ص. البدعة املحمودة والبدعة اإلضافيةاليافعي، ) 

)
١١٨

 .٣٦٨: ص. اإلعتصام،  الشاطبي)  

 .٣٦٧: ص. املرجع نفسه)  ١١٩(

 .٢٢١: ص. املرجع نفسه)  ١٢٠(



٦٨ 

 

مضافًا ومضافًا : واملتبادر من مصطلح البدعة اإلضافية أنه يتضمن شيئني

وهذا يعني أن . إليه، وأن وصف هذا املحدث بالبدعة إنام بسبب اإلضافة

كقراءة القرآن يف الطواف، فقراءة القرآن  األصلاملضاف إليه مرشوع يف 

. وإضافة القراءة إىل الطواف من تّرصف املكّلف. عبادة والطواف عبادة

وكالدعاء اجلامعي عقب الصالة، فالصالة عبادة، والدعاء عبادة، واالجتامع 

عىل الدعاء أيضًا عبادة من حيث اجلملة، فإضافة االجتامع إىل الدعاء 

 (١٢١).وإضافتهام إىل الصالة من تّرصف املكّلف

ات إىل العمل املرشوع من قبيل ومما يتفق عليه العلامء أن بعض اإلضاف

البدعة املذمومة كاتفاقهم عىل منع إضافة ركعة خامسة يف الصالة الرباعية 

واتفاقهم عىل حرمة أو كراهة الصالة بال سبب بعد صالة الفجر واتفاقهم 

 (١٢٢).عىل عدم مرشوعية األذان للعيد، وهكذا

ال مدخل له يف البدعة  ويف املقابل يتفق العلامء أيضًا عىل أن من اإلضافات ما

كقراءة القرآن يف  ،املذمومة وإن اختلفوا هل يسمى بدعة حسنة أو ال

                                                           

 .٧٠ :ص. البدعة اإلضافية دراسة تأصيلية تطبيقيةالعرصي، )  ١٢١(

 .   ٧١ :ص. املرجع نفسه)  ١٢٢(



٦٩ 

 

فهنا أضيفت عبادة التالوة إىل . الطواف ال بقصد الطواف وال عىل االلتزام

 (١٢٣).عبادة الطواف دون أن يلحق اجتامع العبادتني منع وال ذم

ني العلامء، كانضامم غري أن هناك مساحة من اإلضافات هي حمل اخلالف ب

اجلهر إىل الذكر عقب الصلوات، وكاجلهر بالتلبية واجلهر بالتكبري يف 

 (١٢٤).العيدين وغريمها

وقد تكون اإلضافة قولية كإضافة لفظ من قبل املكّلف إىل اللفظ الوارد يف 

 إىل احلمد عند  - َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  - الرشع كإضافة الصالة عىل النبي 

 (١٢٥).العطاس وكإضافة السيادة عند الصالة عىل النبي

 (١٢٦):وللبدعة اإلضافية صور ذكرها الشاطبي وعىل رأسها صورتان

                                                           

)
١٢٣

 .٧١ :ص  .املرجع نفسه)  

)
١٢٤

 .٧١: ص. البدعة اإلضافية دراسة تأصيلية تطبيقيةالعرصي، )  

 .   املرجع نفسه)  ١٢٥(

 .٦٥: ص .والبدعة اإلضافيةالبدعة املحمودة اليافعي، ) ١٢٦(



٧٠ 

 

تقييد املطلق من العبادات بأن يتعبد اإلنسان بعبادة ّرشع اهللا التعّبد : األوىل 

هبا عىل اإلطالق لكنه يقّيدها بصفة غري واردة يف الرشع يف عدد أو زمان أو 

ان أو هيئة أو جنس، كأن يصيل يف وقت كذا عدد كذا من الركعات أو مك

 .يقول وقت كذا ذكرًا معينًا وهكذا

إطالق املقّيد من العبادات بأن يزيد اإلنسان يف األعداد الواردة يف : والثانية 

 .عبادة معينة من صالة أو ذكر أو كأن يبدل ذكرًا واردًا بغريه

 )هـ ٨٥٢املتوىف سنة ( - اهللا رمحه- قول ابن حجر العسقالين 

الِّ -واملحدثات ": قال ابن حجر العسقالين َمجُْع ُحمَْدَثٍة، َواملَُْراُد ِهبَا  -بَِفْتِح الدَّ

ِع بِْدَعةً  ْ ى ِيف ُعْرِف الرشَّ ِع َوُيَسمَّ ْ َوَما َكاَن . َما ُأْحِدَث َوَلْيَس َلُه َأْصٌل ِيف الرشَّ

 ْ ِع َمْذُموَمٌة . ُع َفَلْيَس بِبِْدَعةٍ َلُه َأْصٌل َيُدلُّ َعَلْيِه الرشَّ ْ َفاْلبِْدَعُة ِيف ُعْرِف الرشَّ

ى بِْدَعًة، َسَواٌء َكاَن  ٍء ُأْحِدَث َعَىل َغْريِ ِمَثاٍل ُيَسمَّ بِِخَالِف اللَُّغِة َفإِنَّ ُكلَّ َيشْ

 )١٢٧(."َحمُْموًدا َأْو َمْذُموًما

                                                           

 .٢٥٣: ١٣. فتح الباري رشح صحيح البخاريالعسقالين، ) ١٢٧(



٧١ 

 

 .هذا وقد تقدم قوله مع فريق املجيزين، فليتنبه

 )هـ ٩٠٢املتوىف سنة ( - رمحه اهللا تعاىل- قول السخاوي 

وأما السخاوي فقد وافق العز بن عبد السالم يف تقسيم البدعة إال أنه محلها 

والبدعة ": قال. وخص البدعة الرشعية باملذمومة فقط. عىل البدعة اللغوية

هي ما أحدث عىل غري مثال متقدم فيشمل املحمود واملذموم، ولذا قسمها 

كام سأشري إليه إن شاء اهللا عند التسميع بقراءة -لعز بن عبد السالم ا

باملذموم  رشعاً إىل األحكام اخلمسة، وهو واضح، ولكنها خصت  -اللحان

 (١٢٨).-صىل اهللا عليه وآله وسلم- مما هو خالف املعروف عن النبي 

 )هـ ٩٧٤املتوىف سنة ( - رمحه اهللا تعاىل- قول ابن حجر اهليتمي 

ومن قسمها . ذهب ابن حجر اهليتمي إىل أن البدعة الرشعية مذمومة كلها

وقول ": قال. من العلامء إىل حسن وغري حسن فإنام قسم البدعة اللغوية

نعمت البدعة هي، أراد البدعة اللغوية : يف الرتاويح - ريض اهللا عنه- عمر 

                                                           

. فتح املغيث رشح ألفية احلديث). هـ١٤٠٣. (السخاوي، شمس الدين حممد بن عبد الرمحن )١٢٨(

 .٣٢٧-٣٢٦: ١. دار الكتب العلمية: بريوت. ١ط



٧٢ 

 

   ﴿: وهو ما فعل عىل غري مثال كام قال تعاىل   

﴾.(١٢٩)  وليست بدعة رشعًا، فإن البدعة الرشعية ضاللة كام قال-

ومن قسمها من العلامء إىل حسن وغري حسن فإنام . - َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

كل بدعة ضاللة، فمعناه البدعة : ومن قال. قسم البدعة اللغوية

 (١٣٠)."الرشعية

بأن املراد بالبدعة الضاللة هي البدعة  "فتاواه"لكن قال يف موضع آخر من 

» كل بْدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار«: ويف احلديث": قال. املحرمة فقط

 (١٣١)."وهو حممول عىل املحرمة ال غري

فثبت هبذا أن البدعة الرشعية عنده هي البدعة املحرمة وهي املراد بالبدعة 

 .واهللا أعلم. الضاللة يف احلديث

                                                           

)
١٢٩

(
 .٩: األحقاف 

 .٢٠٠: ص. الفتاوى احلديثيةاهليتمي، : انظر )١٣٠(

 .١١٠-١٠٩: ص. الفتاوى احلديثيةاهليتمي، : انظر) ١٣١(



٧٣ 

 

 ) هـ١١٨٢املتوىف سنة ( - رمحه اهللا- الصنعاين ري األمقول 

رأى األمري الصنعاين أن البدعة مذمومة كلها وَلْيَس ِيف اْلبِْدَعِة َما ُيْمَدُح َبْل 

اِويِح ": الصنعايناألمري قال . ُكلُّها َضَالَلةٌ  َ َواْعَلْم َأنَّ َمْن َأْثَبَت َصَالَة الرتَّ

َعَىل َذلَِك، َوَلْيَس فِيِه  (١٣٢)َرَمَضاَن اْسَتَدلَّ ِهبََذا اْحلَِديِث َوَجَعَلَها ُسنًَّة ِيف ِقَياِم 

ُحوَن  وَّ يَن َيَرتَ ُْم ُيَصلُّوَهنَا َمجَاَعًة ِعْرشِ َدلِيٌل َعَىل َكْيِفيَِّة َما َيْفَعُلوَنُه َوَال َكِميَّتِِه َفإِهنَّ

ا اْجلََامَعُة َفإِنَّ ُعمَ . َبْنيَ ُكلِّ َرْكَعَتْنيِ  ٍ َوَقاَل َفَأمَّ ُل َمْن َمجََعُهْم َعَىل إَماٍم ُمَعنيَّ َر َأوَّ

َا بِْدَعةٌ " ، ... "إهنَّ ٍ ُ َمحُْل َقْولِِه بِْدَعٌة َعَىل َمجِْعِه َهلُْم َعَىل ُمَعنيَّ ُه َيَتَعنيَّ َواْعَلْم َأنَّ

ُه َأَراَد َأنَّ اْجلََامَعَة بِْدَعٌة َفإِنَّهُ  َقْد  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - َوإِْلَزاِمِهْم بَِذلَِك َال َأنَّ

إَذا َعَرْفت َهَذا، َعَرْفت َأنَّ ُعَمَر ُهَو الَِّذي َجَعَلَها َمجَاَعًة . َمجََع ِهبِْم َكَام َعَرْفت

ا َقْوُلُه  َها بِْدَعًة َوَأمَّ ٍ َوَسامَّ ُح َفَليَْس ِيف اْلبِْدَعِة َما ُيْمدَ  "نِْعَم اْلبِْدَعةُ "َعَىل ُمَعنيَّ

يَن َرْكَعًة َفَلْيَس فِيِه . َبْل ُكلُّ بِْدَعٍة َضَالَلةٌ  يَُّة َوِهَي َجْعُلَها ِعْرشِ ا اْلَكمِّ َوَأمَّ

                                                           

البن حجر  "بلوغ املرام"املذكور يف كتاب  -َرِيضَ اهللاَُّ َعنْهُ -–حديث جابر بن عبد اهللا : يعني) ١٣٢(

ابن حبان، أبو حاتم حممد بن : انظر. "صحيحه"وهذا احلديث رواه ابن حبان يف . العسقالين

). م١٩٩٣-هـ١٤١٤. (بن معاذ بن َمْعبَد التميمي الدارمي الُبستيحبان بن أمحد بن حبان 

. مؤسسة الرسالة: بريوت. ٢ط). حمقق(شعيب األرنؤوط . صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان

 .٢٤٠٩: حديث رقم ١٦٩: ٦
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يَن ِرَواَيٌة ... َحِديٍث َمْرُفوعٍ  ُه َلْيَس ِيف اْلِعْرشِ إَذا َعَرْفَت َهَذا َعلِْمَت َأنَّ

ِه َأنَّ َصَالةَ ... َمْرُفوَعةٌ  اِويِح َعَىل َهَذا اْألُْسُلوِب الَِّذي  َفَعَرْفت ِمْن َهَذا ُكلِّ َ الرتَّ

َفَق َعَلْيِه اْألَْكَثُر بِْدَعةٌ  َنَعْم ِقَياُم َرَمَضاَن ُسنٌَّة بَِال ِخَالٍف، َواْجلََامَعُة ِيف َنافَِلتِِه . اتَّ

ُه بِِه  -َرِيضَ اهللاَُّ َعنْهُ -َال ُتنَْكُر َوَقْد اْئَتمَّ اْبُن َعبَّاٍس   اهللاَُّ َعَلْيِه َوآلِِه َصىلَّ -َوَغْريُ

يَِّة ُسنًَّة، َواملَُْحاَفَظَة  -َوَسلَّمَ  ِيف َصَالِة اللَّْيِل َلكِنَّ َجْعَل َهِذِه اْلَكْيِفيَِّة، َواْلَكمِّ

ُه بِْدَعٌة، َوَهَذا ُعَمُر  ًال  - َرِيضَ اهللاَُّ َعنْهُ -َعَلْيَها ُهَو الَِّذي َنُقوُل إنَّ َخَرَج َأوَّ

ُقوَن ِمنُْهْم َمْن ُيَصيلِّ ُمنَْفِرًدا َوِمنُْهْم َمْن ُيَصيلِّ َمجَاَعًة َعَىل َوالنَّاُس  َأْوَزاٌع ُمَتَفرِّ

ِه  َوَخْريُ اْألُُموِر َما َكاَن َعَىل  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َما َكاُنوا ِيف َعْرصِ

 (١٣٣)."َعْهِدهِ 

قد متلكني العجب من ول": عّلق الدكتور العرفج عىل هذا الكالم فقال

الذي جعل اهللا احلق عىل لسانه  - ريض اهللا عنه-اعرتاضه عىل سيدنا عمر 

 (١٣٤)."!الزيدية خلفيتهولعل هذا من بقية ترسبات ! وقلبه

                                                           

)
١٣٣

الصنعاين، حممد بن إسامعيل بن صالح بن حممد احلسني الكحالين أبو إبراهيم عز الدين املعروف ) 

 .٣٤٥-٣٤٤: ١. دار احلديث: القاهرة). ط.د. (سبل السالم.). ت.د(كأسالفه باألمري 

 .٩٦: ص. مفهوم البدعة وأثره يف اضطراب الفتاوى املعارصةالعرفج، ) ١٣٤(
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: قال. الصنعاين تقسيم العلامء البدعة إىل األقسام وسكت عنهوقد نقل 

ٍع ِمْن اهللاَِّ، َوَال : »َوَرشَّ اْألُُموِر ُحمَْدَثاُهتَا«" املَُْراُد بِاملُْْحَدَثاِت َما َملْ َيُكْن َثابًِتا بَِرشْ

 َغْريِ ِمَثاٍل َسابٍِق، ُلَغًة َما ُعِمَل َعَىل : اْلبِْدَعةُ » َوُكلَّ بِْدَعٍة َضَالَلةٌ «. ِمْن َرُسولِهِ 

ِعيٌَّة ِمْن ِكَتاٍب، َوَال ُسنَّةٍ  ... َواملَُْراُد ِهبَا ُهنَا َما ُعِمَل ِمْن ُدوِن َأْن َيْسبَِق َلُه َرشْ

َم اْلُعَلَامُء اْلبِْدَعَة َمخَْسَة َأْقَسامٍ  دِّ : َواِجَبةٌ  َوَقْد َقسَّ َكِحْفِظ اْلُعُلوِم بِالتَّْدِويِن، َوالرَّ

ةِ َعَىل  َكالتَّْوِسَعِة ِيف : َوُمَباَحةٌ . َكبِنَاِء املََْداِرسِ : َوَمنُْدوَبةٌ .  املََْالِحَدِة بِإَِقاَمِة اْألَِدلَّ

َمٌة َوَمْكُروَهةٌ . َأْلَواِن اْألَْطِعَمِة، َوَفاِخِر الثَِّياِب  ا َظاِهَرانِ : َوُحمَرَّ : َفَقْوُلهُ . َوُمهَ

 (١٣٥)."َخمُْصوٌص  َعامٌّ ُكلَّ بِْدَعٍة َضَالَلٌة، 

مل : األول أي: حيتمل أمرين "من دون أن يسبق له رشعية"وقول الصنعاين 

مل يدل الرشع عليه بطريق : ينص الرشع عليه بطريق األصالة، والثاين أي

ولعل رأيه هو األول؛ ألنه قد أشار إىل ذلك يف النص . االستنباط أو القياس

: ة إىل األقسام فيحتمل أمرين كذلكوأما نقله لتقسيم العلامء البدع. السابق

أنه من قبيل نقل رأي املخالف ومل يعّلق عليه مكتفيًا بام قاله من قبل : األول

                                                           

 .٤٠٢: ١. سبل السالمالصنعاين، ) ١٣٥(
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كإشارة لطيفة إىل هذا الرتجيح، والثاين لعله  "ومها ظاهران"وأكد بقوله 

 (١٣٦)."عام خمصوص"تغّري رأيه وهو الظاهر من قوله 

 )هـ١٢٥٠نة املتوىف س( - رمحه اهللا- قول الشوكاين 

قال . فكان من أشد الناس ردًا عىل من قسم البدعة إىل أقسامالشوكاين وأما 

: ما نصه» َمْن َأْحَدَث يف َأْمِرنا هذا ما َليَس ِمنُه َفهو َردٌّ «يف رشحه حلديث 

َتُه ِمْن اْألَْحَكاِم مَ " ُه َينَْدِرُج َحتْ يِن؛ ِألَنَّ ا َال َيْأِيت َوَهَذا اْحلَِديُث ِمْن َقَواِعِد الدِّ

ُه َعَىل إْبَطاِل َما َفَعَلُه اْلُفَقَهاُء ِمْن َتْقِسيِم اْلبَِدِع . َعَلْيِه اْحلَْرصُ  َحُه َوَأَدلَّ َوَما َأْرصَ

ٍص ِمْن َعْقٍل َوَال َنْقلٍ  دِّ بَِبْعِضَها بَِال ُخمَصِّ َفَعَلْيك إَذا . إَىل َأْقَساٍم َوَختِْصيِص الرَّ

يَِّة َسِمْعت َمْن َيُقوُل هَ  ِذِه اْلُكلِّ ِذِه بِْدَعٌة َحَسنٌَة بِاْلِقَياِم ِيف َمَقاِم اْملَنِْع ُمْسنًِدا َلُه ِهبَ

َطالًِبا » ُكلُّ بِْدَعٍة َضَالَلةٌ «: -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َوَما ُيَشاِهبَُها ِمْن َنْحِو َقْولِِه 

تِي َا  لَِدلِيِل َختِْصيِص تِْلَك اْلبِْدَعِة الَّ َفاِق َعَىل َأهنَّ َوَقَع النَِّزاُع ِيف َشْأِهنَا َبْعَد اِالتِّ

ُكنَْت َقْد َأْلَقْمَته َحَجًرا َواْسَرتَْحت ِمْن  (١٣٧)بِْدَعٌة، َفإِْن َجاَءك بِِه َقبِْلته، َوإِْن َكاعَ 

                                                           

)
١٣٦

 .٩٦: ص. مفهوم البدعة وأثره يف اضطراب الفتاوى املعارصةالعرفج، ) 

أصٌل صحيٌح : والكاف والعني. َجُبنَ : كاَع َيكِيُع وَيكاُع َكيْعًا وَكْيُعوعًة فهو كائٌِع وكاٍع عىل القلب) ١٣٧(

، أي: يقال. يدلُّ عىل َحبٍس واحتباس ، وكاعٌّ ه ال. جبانٌ : رجٌل َكعٌّ قال . َفَرق عن األمروقد أَكعَّ
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َفاُق َوِمْن َمَواطِِن اِالْستِْدَالِل ِهلََذا اْحلَِديِث ُكلُّ فِْعٍل أَ . املَُْجاَدَلةِ  ْو َتْرٍك َوَقَع اِالتِّ

ُه َلْيَس ِمْن َأْمِر َرُسوِل اهللاَِّ   - َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َبْينَك َوَبْنيَ َخْصِمك َعَىل َأنَّ

ُه  َر ِيف اْألُُصوِل ِمْن َأنَّ ًكا بَِام َتَقرَّ َوَخاَلَفك ِيف اْقتَِضاِئِه اْلُبْطَالَن َأْو اْلَفَساَد ُمَتَمسِّ

ِط َأْو ُوُجوِد َأْمٍر َال  ْ  َيْقَتِيض َذلَِك إالَّ َعَدَم َأْمٍر ُيْؤَثُر َعَدُمُه ِيف اْلَعَدِم، َكالرشَّ

ُيْؤَثُر ُوُجوُدُه ِيف اْلَعَدِم َكاملَْانِِع، َفَعَلْيك بَِمنِْع َهَذا التَّْخِصيِص الَِّذي َال َدلِيَل 

َد اِالْصطَِالِح ُمْسنِدً  ا ِهلََذا املَْنِْع بَِام ِيف َحِديِث اْلَباِب ِمْن اْلُعُموِم َعَلْيِه إالَّ ُجمَرَّ

تِي َلْيَسْت ِمْن َذلَِك اْلَقبِيِل َقاِئًال  َهَذا َأْمٌر : املُِْحيِط بُِكلِّ َفْرٍد ِمْن َأْفَراِد اْألُُموِر الَّ

َوُكلُّ َردٍّ َباطٌِل، َفَهَذا َلْيَس ِمْن َأْمِرِه، َوُكلُّ َأْمٍر َلْيَس ِمْن َأْمِرِه َردٌّ َفَهَذا َردٌّ 

تِي ُتِرَك فِيَها َما َكاَن َيْفَعُلُه َرُسوُل اهللاَِّ . َباطٌِل  َالُة َمَثًال الَّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه -َفالصَّ

ُكُه َلْيَسْت ِمْن َأْمِرِه، َفَتُكوُن َباطَِلًة بِنَْفِس َهَذا -َوَسلَّمَ  ، َأْو ُفِعَل فِيَها َما َكاَن َيْرتُ

                                                                                                                                          

والَكعُّ والكاعُّ الضِعيُف العاِجز، . َكعَّ : كاَع، وإْن كانت العاّمة تقوله، إنام يقال: ال يقال: ابن دريد

ورجل كعُّ الوجه رِقيُقه ورجل ُكْعُكٌع بالضم َأي َجباٌن ضعيف وَكعَّ َيكِعُّ وَيُكعُّ . وزنه َفْعٌل 

: ٥. مقاييس اللغةابن فارس، : انظر. عاعًة وَكْيُعوعًة فهو َكعٌّ وكاعٌّ والكرس َأْجَوُد َكعًا وُكُعوعًا وكَ 

 .٣١٧، ٣١٢: ٨. لسان العرب؛ ابن منظور، ١٠٥
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وُك َمانًِعا بِاْصطَِالِح َأْهِل  لِيِل، َسَواٌء َكاَن َذلَِك اْألَْمُر املَْْفُعوُل َأْو املَْْرتُ الدَّ

ا، َفْلَيُكْن ِمنْك َهَذا َعَىل ِذْكرٍ  ُمهَ ًطا َأْو َغْريَ  (١٣٨)."اْألُُصوِل، َأْو َرشْ

َفاِق َعَىل بدعية اليشء ال يستلزم: وفيه بعض املالحظات، منها رّده  أن اِالتِّ

؛ ألننا وجدنا إطالق البدعة وإنكاره إال إذا تبّني أن املراد بالبدعة هي السيئة

، فقد "نعمت البدعة"وأوضُح دليل عىل ذلك قول عمر . عىل ما ليس بيسء

اتفق اجلميع عىل بدعية صالة الرتاويح مجاعة بالكيفية التي أحدثها عمر، 

التي ال  بعض الفرق املنحرفة ومع ذلك مل خيتلف أحد يف جوازها وندهبا، إال

فإذا ثبت ختصيص الرد ببعض البدع ثبت تقسيمها إىل (١٣٩) .يعتّد خالفها

 .حسنة وسيئة

ليس عىل  -وهو الصالة-أن املثال الذي أورده الشوكاين هلذه املسألة : ومنها

تِي ُتِرَك فِيَها َما َكاَن َيْفَعُلُه رَ "فقوله . إطالقه َالُة َمَثًال الَّ َصىلَّ -ُسوُل اهللاَِّ َفالصَّ

                                                           

)
١٣٨

عصام . نيل األوطار). م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣. (الشوكاين، حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهللا اليمني) 

 .١٢٢: ٥. دار احلديث: القاهرة. ١ط). حمقق(الدين الصبابطي 

صلوة "انظر رسالة بعنوان . أنكرت بعض الفرق املنحرفة كالشيعة جواز صالة الرتاويح مجاعة )١٣٩(

 .للكاتب الشيعي نجم الدين الطبيس "الرتاويح بني السنّة والبدعة
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ُكُه َلْيَسْت ِمْن َأْمِرِه، َفَتُكوُن َباطَِلًة -اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ، َأْو ُفِعَل فِيَها َما َكاَن َيْرتُ

لِيلِ  غري ُمسلَّم، إال إذا َكاَن َذلَِك اْألَْمُر املَْْفُعوُل َمانًِعا َأْو  "بِنَْفِس َهَذا الدَّ

ًطا أو وُك َرشْ . فالصالة حينئذ باطلة ،-بِاْصطَِالِح َأْهِل اْألُُصولِ -ركنًا  املَْْرتُ

ًطا وال ركنًا،  وُك ليس َرشْ وأما إن كان اْألَْمُر املَْْفُعوُل ليس َمانًِعا َأْو املَْْرتُ

القرآن فالصالة صحيحة بال شك، كمن ترك االستفتاح، أو ترك قراءة 

ت يف الصالة ال جتعل الفاحتة، وغري ذلك من األمور التي إذا وقعسوى 

 .واهللا أعلم. الصالة باطلة

والواقع أن الشوكاين نفسه سكت عن كثري من املحدثات التي وقعت بعد 

من غري أي نكري، إما موافقة منه عليها  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - عرص النبي 

: ذلكمن أمثلة . أو مكتفيًا بام تقرر عنده من أن كل حمدثة بدعة ضاللة

ُه َقاَل  - َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -عندما يرشح حديث َعاِئَشَة َعِن النَّبِيِّ  إِنَّ «: َأنَّ

َن اْبُن ُأمِّ َمْكُتومٍ  ُبوا َحتَّى ُيَؤذِّ ُن بَِلْيٍل، َفُكُلوا َواْرشَ : قال الشوكاين» بَِالًال ُيَؤذِّ

َاِذ مُ " َنْنيِ ِيف َمْسِجٍد َواِحدٍ َواْحلَِديُث َيُدلُّ َعَىل َجَواِز اختِّ َياَدُة َفَليَْس . َؤذِّ ا الزِّ َوَأمَّ

ٌض َهلَا َياَدُة . ِيف اْحلَِديِث َتَعرُّ ُه ُيْكَرُه الزِّ افِِعيِّ َأنَّ َوُنِقَل َعْن َبْعِض َأْصَحاِب الشَّ

َيادَ  ْ ُتنَْقْل الزِّ َذ َأْرَبَعًة، َوَمل َ ُة َعْن َأَحٍد ِمْن اْخلَُلَفاِء َعَىل َأْرَبَعٍة؛ ِألَنَّ ُعْثَامَن اختَّ
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َزُه َبْعُضُهْم ِمْن َغْريِ َكَراَهةٍ  اِشِديَن، َوَجوَّ َياَدُة لُِعْثَامَن : َقاُلوا. الرَّ إَذا َجاَزْت الزِّ

هِ  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َعَىل َما َكاَن ِيف َزَمِن النَّبِيِّ  َياَدُة لَِغْريِ َقاَل . َجاَزْت الزِّ

َنْنيِ َجاَز َأْكَثُر ِمْن َهَذا اْلَعَدِد إالَّ َأْن : ُبو ُعَمَر ْبُن َعْبِد اْلَربِّ أَ  اُذ ُمَؤذِّ َ َوإَِذا َجاَز اختِّ

 (١٤٠)."َيْمنََع ِمْن َذلَِك َما َجيُِب التَّْسلِيُم َلهُ 

َوَرَوى اْبُن َأِيب ": عندما يتكلم عن األذان األول يوم اجلمعة، قال: ومنها

ُل َيْوَم اْجلُُمَعِة بِْدَعٌة، َفُيْحَتَمُل َأْن : ْن َطِريِق اْبِن ُعَمَر َقاَل َشْيَبَة مِ  اْألََذاُن اْألَوَّ

ُه َملْ َيُكْن ِيف َزَمِن النَّبِيِّ  َتَمُل َأْن ُيِريَد َأنَّ ْنَكاِر، َوُحيْ َيُكوَن َقاَل َذلَِك َعَىل َسبِيِل اْإلِ

َ بَِام َمَىض ، وَ -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - ى بِْدَعًة، َوَتَبنيَّ ُكلُّ َما َملْ َيُكْن ِيف َزَمنِِه ُيَسمَّ

َالِة ِقَياًسا َعَىل َبِقيَِّة  ْعَالِم النَّاِس بُِدُخوِل َوْقِت الصَّ َأنَّ ُعْثَامَن َأْحَدَثُه ِإلِ

َلَواِت، َوَأْحلََق اْجلُُمَعَة ِهبَا َوَأْبَقى ُخُصوِصيََّتَها بِاْألَ  . َذاِن َبْني َيَدْي اْخلَِطيِب الصَّ

َالِة َعَىل النَّبِيِّ  ْكِر َوالصَّ َعاِء إَلْيَها بِالذِّ ا َما َأْحَدَث النَّاُس َقْبَل اْجلُُمَعِة ِمْن الدُّ َوَأمَّ

َلِف  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - َباُع السَّ َفُهَو ِيف َبْعِض اْلبَِالِد ُدون َبْعٍض، َواتِّ

الِ   (١٤١)."ِح َأْوَىل الصَّ

                                                           

 .٦١-٦٠: ٢. نيل األوطارالشوكاين، )  ١٤٠(

 .٣١٣: ٣. املرجع نفسه )١٤١(
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 )هـ١٣٠٧املتوىف سنة ( - رمحه اهللا-  القنوجي صديق حسن خانقول 

ما ذهب إليه طائفة من العلامء املقلدة من " :القنوجيقال صديق حسن خان 

قول ساقط مردود، ال يعتد به، وال أن البدعة تنقسم إىل كذا وكذا، فهو 

نص قاطع  "كل بدعة ضاللة"، كيف؟ واحلديث الصحيح يلتفت إليه

وبرهان ساطع لرد البدع كلها، كائنًا ما كان، والدليل يف ذلك عىل من قال 

واملانع يكفيه القيام يف مقام املنع حتى يظهر ما خيالفه ظهورًا بينًا ال . بالقسمة

 (١٤٢)."شك فيه وال شبهة

م أن فقد تقدّ  "طائفة من العلامء املقلدة"قوله : وفيه بعض املالحظات، منها

أما . إمام من أئمة االجتهاد يف الدين لشافعي يرى تقسيم البدع وهواإلمام ا

 العز بن عبد السالم والقرايف والنووي لعله يقصدفمن العلامء املقلدة 

أن : يعني "والدليل يف ذلك عىل من قال بالقسمة"قوله : والثاين. وأمثاهلم

                                                           

عبد . العلوم الويش املرقوم يف بيان أحوال العلومأبجد ). م١٩٧٨. (القنوجي، صديق بن حسن) ١٤٢(

 .٥٣٨: ٢. دار الكتب العلمية: بريوت.). ط.د). (حمقق(اجلبار زكار 
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جيزين مت بعض أدلة املالقائل بتقسيم البدعة مطالب بالدليل، وقد تقدّ 

 (١٤٣) .للتقسيم

   

                                                           

 .٩٦: ص. مفهوم البدعة وأثره يف اضطراب الفتاوى املعارصةالعرفج، ) ١٤٣(



٨٣ 

 

 أدلة الفريقني: املطلب الثالث

 أدلة املجيزين لتقسيم البدعة إىل حسنة وسيئة

ريض -منها قول عمر : (١٤٤)واسُتِدّل عىل تقسيم البدعة إىل حسنة وسيئة بأدلة

نعمِت البدعة ": يف صالة الرتاويح مجاعة يف املسجد يف رمضان -اهللا عنه

 (١٤٥)."هذه

صالة الضحى يف املسجد بدعًة،  -ريض اهللا عنهام- عمر ومنها تسمية ابن 

َبْريِ : َعْن ُجمَاِهٍد َقاَل . وهي من األمور احلسنة َدَخْلُت َأَنا َوُعْرَوُة ْبُن الزُّ

، َجالٌِس إَِىل ُحْجَرِة َعاِئَشَة، -َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْهَام - املَْسِجَد، َفإَِذا َعْبُد اهللاَِّ ْبُن ُعَمَر 

َحى، َقاَل َوإَِذا َنا َفَسَأْلنَاُه َعْن َصَالِهتِْم، : ٌس ُيَصلُّوَن ِيف املَْسِجِد َصَالَة الضُّ

ويف . "إهنا حمدثة، وإهنا ملَِْن َأْحَسِن ما أحدثوا": ويف رواية (١٤٦)."بِْدَعةٌ ": َفَقاَل 

َما ابتدع ": ويف رواية. "وما أحدث الناس شيًئا أحب إيل منها": رواية

                                                           

)
١٤٤

 .٢٢: ٨. املوسوعة الفقهية الكويتيةجمموعة من املؤلفني، )  

 .٢٠١٠: حديث رقم ٤٥: ٣. صحيح البخاري البخاري،) ١٤٥(

 .١٧٧٥: حديث رقم ٢: ٣. صحيح البخاري البخاري،) ١٤٦(
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َحىاملُْسلُموَن بِدعَ  بدعة ونعمت ": ويف رواية قال. "ة أفضل من َصَالة الضُّ

 (١٤٧)."البدعة

ما الطريق يف معرفة ذلك؟ أي كيف نعرف أن هذا : ولعل السائل يسأل

الفعل املحدث داخل يف أحد األقسام اخلمسة؟ فاجلواب يف قول العز بعد 

ن والطريق يف معرفة ذلك أن تعرض البدعة عىل قواعد الرشيعة، فإ": ذلك

دخلت يف قواعد اإلجياب فهي واجبة، وإن دخلت يف قواعد التحريم فهي 

حمرمة، وإن دخلت يف قواعد املندوب فهي مندوبة، وإن دخلت يف قواعد 

 (١٤٨)."املباح فهي مباحة

إذن، ملعرفة كون البدعة حسنًة أم سيئًة ال بد من عرضها عىل قواعد الرشيعة 

العلامء ثم حيكم عىل كل حمدث منها بام والكليات القطعية التي اتفق عليها 

 (١٤٩) .يستحقه من األحكام

                                                           

)
١٤٧

عمدة القاري رشح العينى، . ٥٢: ٣. فتح الباري رشح صحيح البخاريالعسقالين، : انظر) 

 .٢٣٦: ٧. صحيح البخاري

 .٣٣٩-٣٣٧: ٢. قواعد األحكامابن عبد السالم،  )١٤٨(

 .١٠٣: ص .اإلضافية دراسة تأصيلية تطبيقيةالبدعة العرصي،  )١٤٩(
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  - َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -وأما إجياب أو ندب ما مل يعهد عىل عرص رسول اهللا 

ْسَالِم ُسنًَّة «: - َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -فهذا مأخوذ من قوله  َمْن َسنَّ ِيف اْإلِ

وهو يف -هذا احلديث وإن كان سببه خاصًا  (١٥٠).»الخ...ُرَهاَحَسنًَة َفَلُه َأْج 

. ولكن لفظه عام، فالعربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب -الصدقة

احلسنات، وكتب لفاعلها أجرها وأجر من عمل هبا  فعلفالرشع حث عىل 

لها وزرها ووزر من عمل السيئات، وكتب لفاعفعل بعده، كام أنه هنى عن 

 .هبا بعده

:  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َوِيف َهَذا اْحلَِديث َختِْصيص َقْوله ": النوويقال 

، َوَأنَّ املَُْراد بِِه املُْْحَدَثات اْلَباطَِلة َواْلبَِدع » ُكّل ُحمَْدَثة بِْدَعة َوُكّل بِْدَعة َضَالَلة«

َمة : َأْقَسام َوَذَكْرَنا ُهنَاَك َأنَّ اْلبَِدع َمخَْسة ... املَْْذُموَمة َواِجَبة َوَمنُْدوَبة َوُحمَرَّ

 (١٥١)."َوَمْكُروَهة َوُمَباَحة

                                                           

)
١٥٠

 . سبق خترجيه )

املنهاج رشح صحيح مسلم بن ). هـ١٣٩٢. (النووي، أبو زكريا حييى بن رشف بن مري النووي) ١٥١(

 .١٠٤: ٧. دار إحياء الرتاث العريب: بريوت. ٢ط. احلجاج



٨٦ 

 

وال . السيئاتفعل احلسنات كام هنى عن فعل وهكذا، فالرشع حّث عىل 

، فكل -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -يتوّقف ذلك عىل وجودها يف عرص النبي 

 . حسنة مرشوعة وكل سيئة ممنوعة

يندرج حتت قواعد اإلجياب أو الندب بدعًة فإنام لكونه حمدثًا  وأما تسمية ما

 .وكل حمدث يف اللغة يسمى بدعة وإن كانت واجبًا أو مندوبًا يف الرشع

 :وذكر العز بن عبد السالم أمثلة من هذه األقسام فقال

االشتغال بعلم النحو الذي يفهم به كالم : وللبدع الواجبة أمثلة، أحدها"

وذلك واجب؛ ألن حفظ   -  َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  - ول اهللا اهللا وكالم رس

الرشيعة واجب وال يتأيت حفظها إال بمعرفة ذلك، وما ال يتم الواجب إال 

املثال . حفظ غريب الكتاب والسنة من اللغة: املثال الثاين. به فهو واجب

ح والتعديل لتمييز الكالم يف اجلر: املثال الرابع. تدوين أصول الفقه: الثالث
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الصحيح من السقيم وقد دلت قواعد الرشيعة عىل أن حفظ الرشيعة فرض 

 (١٥٢) ".كفاية فيام زاد عىل القدر املتعني وال يتأتى حفظ الرشيعة إال بام ذكرناه

 : ثم أورد العز أمثلة لسائر أنواع البدع فقال

وللبدع املحرمة أمثلة منها مذهب القدرية ومنها مذهب اجلربية ومنها "

 . مذهب املرجئة ومنها مذهب املجسمة، والرد عىل هؤالء من البدع الواجبة

وللبدع املندوبة أمثلة منها إحداث الربط واملدارس وبناء القناطر، ومنها كل 

ومنها الكالم يف إحسان مل يعهد يف العرص األول، ومنها صالة الرتاويح، 

دقائق التصوف، ومنها الكالم يف اجلدل يف مجع املحافل لالستدالل يف 

 . املسائل إذا قصد بذلك وجه اهللا سبحانه 

وللبدع املكروهة أمثلة منها زخرفة املساجد ومنها تزويق املصاحف، وأما 

تلحني القرآن بحيث تتغري ألفاظه عن الوضع العريب فاألصح أنه من البدع 

 . حرمةامل

                                                           

 .٣٣٩-٣٣٧: ٢ .قواعد األحكام يف إصالح األنام. ابن عبد السالم) ١٥٢(
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وللبدع املباحة أمثلة منها املصافحة عقيب الصبح والعرص، ومنها التوسع يف 

اللذيذ من املآكل واملشارب واملالبس واملساكن ولبس الطيالسة وتوسيع 

األكامم، وقد خيتلف يف بعض ذلك فيجعله بعض العلامء من البدع املكروهة 

َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه  - وجيعله آخرون من السنن املفعولة عىل عهد رسول اهللا

 (١٥٣)."فام بعده وذلك كاالستعاذة يف الصالة والبسملة  -  َوَسلَّمَ 

 أدلة املانعني لتقسيم البدعة إىل حسنة وسيئة

 ما :بأدلة منهاوَمنْع تقسيمها إىل حسية وسيئة البدعة مطلقًا  ذمّ عىل  ّل دِ واستُ 

 - َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -أخرب اهللا أن الرشيعة قد كملت قبل وفاة الرسول 

      ﴿: -سبحانه وتعاىل-فقال اهللا 

     ﴾(١٥٤)  فال يتصّور أن جييء إنسان وخيرتع

                                                           

 .٣٣٩-٢/٣٣٧ .قواعد األحكام يف إصالح األنام. ابن عبد السالم) ١٥٣(

 .٣: املائدة )١٥٤(
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، -سبحانه وتعاىل-عىل اهللا فيها شيئًا؛ ألن الزيادة عليها تعترب استدراكًا 

 (١٥٥).وتوحي بأن الرشيعة ناقصة، وهذا خيالف ما جاء يف كتاب اهللا

 ﴿:آيات قرآنية تذّم املبتدعة يف اجلملة، من ذلك قوله تعاىل : ومنها   

                

    ﴾(١٥٦) 

يف  - َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -كل ما ورد من أحاديث عن رسول اهللا : ومنها

 (١٥٧)."ُكلُّ بِْدَعٍة َضَالَلةٌ ": البدعة جاء بذمها، من ذلك حديث

َمْن َأْحَدَث يف َأْمِرنا هذا ما «:  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -قول النبي : ومنها

 (١٥٨).»َليَس ِمنُه َفهو َردٌّ 

                                                           

 .٢٤-٢٣: ٨. املوسوعة الفقهية الكويتيةجمموعة من املؤلفني، : انظر) ١٥٥(

)
١٥٦

 .١٥٣: األنعام) 

)
١٥٧

 .سبق خترجيه ) 

: ٣. صحيح البخاري البخاري،: انظر. رواه البخاري ومسلم "...من أحدث يف أمرنا"حديث )  ١٥٨(

 .١٧١٨: حديث رقم ١٣٤٣: ٣. صحيح مسلممسلم ابن احلجاج، . ٢٦٩٧: حديث رقم ١٨٤
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ُكلُّ ": -َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْهام-قول ابن عمر مثل أقوال الصحابة يف ذلك، : ومنها

َدَخْلُت َمَع َعْبِد : َعْن ُجمَاِهٍد، َقاَل و )١٥٩(."بِْدَعٍة َضالَلٌة َوإِْن َرآَها النَّاُس َحَسنًا

ُن، اهللاَِّ ْبِن  َب املَُؤذِّ َ فِيِه، َفَثوَّ َن فِيِه، َوَنْحُن ُنِريُد َأْن ُنَصيلِّ ُعَمَر َمْسِجًدا َوَقْد ُأذِّ

» اْخُرْج بِنَا ِمْن ِعنِْد َهَذا املُْْبَتِدعِ «: َفَخَرَج َعْبُد اهللاَِّ ْبُن ُعَمَر ِمَن اَملْسِجِد، َوَقاَل 

 (١٦٠) .اهللاَِّ التَّْثِويَب الَِّذي َأْحَدَثُه النَّاُس َبْعدُ  َوإِنََّام َكِرَه َعْبدُ . َوَملْ ُيَصلِّ فِيهِ 

َمِن اْبَتَدَع ِيف ": أنه قال -َرِمحَُه اهللاُ -روي عن اإلمام مالك بن أنس ما : ومنها

ًدا  ْسَالِم بِْدَعًة َيَراَها َحَسنًَة، َفَقْد َزَعَم َأنَّ ُحمَمَّ َن َخا -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - اْإلِ

َساَلَة؛ ِألَنَّ اهللاََّ َيُقوُل  ، َفَام َملْ َيُكْن َيْوَمِئٍذ (١٦١)﴾   ﴿: الرِّ

 .)١٦٢("ِدينًا، َفَال َيُكوُن اْلَيْوَم ِدينًا

                                                           

). حمقق(سامل أمحد السلفي . السنة). ه١٤٠٨. (املَْرَوِزي، أبو عبد اهللا حممد بن نرص بن احلجاج) ١٥٩(

 .٨٢: ، أثر رقم٢٩: ص. مؤسسة الكتب الثقافية: بريوت. ١ط

)
١٦٠

 .١٩٨: حديث رقم ٣٧٨: ١. سنن الرتمذيالرتمذي، : انظر. رواه الرتمذي يف سننه ) 

 .٣: املائدة )١٦١(

سليم  .االعتصام. الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الشاطبي الغرناطي ) ١٦٢(

  .٦٥-٦٤: ١. دار ابن عفان: اخلرب). حمقق(بن عيد اهلاليل 
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 حترير حمل اخلالف: الرابعاملطلب 

املجيزين -من خالل ما سبق ذكره، تبني لنا أن اخلالف بني الفريقني 

. تسميةالخالف لفظي من حيث  -واملانعني لتقسيم البدعة إىل حسنة وسيئة

عندهم ن البدعة سموا املحدثات احلسنة بدعًا ألفالذين أجازوا التقسيم 

ليست حكًام رشعيًا، بل هي جمرد وصف لكل جديد مل يكن موجودًا يف 

ذاته ، وليس كل جديد مذمومًا يف - َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -عرص رسول اهللا 

والذين . البدعة احلسنةب يسمى، فاجلديد املحمود إال أن يكون خمالفًا للرشع

ن البدعة كلها مذمومة ال يسمون املحدثات احلسنة بدعًا ألمنعوا التقسيم 

وضاللة، فاجلمع بني البدعة واحلسنة كجمع بني متنافيني، ألن حقيقة 

دليل رشعي، والتحسني أمر رشعي فال بد فيه من البدعة أن ال يدل عليها 

 .الدليل من الرشع

وبعد التأمل يف أقواهلم تبّني أن خالفهم لفظي، بمعنى أن العلامء الذين 

يمنعون البدعة احلسنة إنام يمنعون تسمية املحدثات احلسنة بدعًة، مع عدم 

سمية إنكارهم أن من املحدثات ما هو حسن وحممود، ولكن خيتارون هلا ت

 .أخرى كاملصلحة املرسلة
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ترجع إىل يف تقسيم البدعة عرفنا أن حقيقة االختالف هذا أيضًا ومن 

يف  -املوسعني واملصيقني–األساس الذي اعتمد عليه كلٌّ من الفريقني 

فمن عّرف البدعة عىل أساس املعنى اللغوي العام، مل ير . تعريفهم للبدعة

وأما من عّرف البدعة عىل أساس . يئةحسنة وسحرجًا يف تقسيم البدعة إىل 

 .ص، فلم ير هلذا التقسيم مسوغاً املعنى الرشعي اخلا

، بل املجيزينواملانعني وعليه، فال خالف حقيقي يف شأن التقسيم بني 

حدث من اخلري وكان له مستند من الرشع كأن يكون فام أُ . اخلالف لفظي

بدعًة حسنًة أو مباحًة أو  املجيزونمندرجًا حتت أصول الرشيعة يسميه 

. أو غريها من األسامء مصلحًة مرسلةً  املانعونمستحبًة أو واجبًة، ويسميه 

فاخلالف يف االسم ال يف احلقيقة، والعربة باحلقائق ال باملسميات فآل 

 (١٦٣).اخلالف إذن إىل وفاق

                                                           

 .٣٣: ص .املحمودة والبدعة اإلضافيةالبدعة اليافعي،  )١٦٣(
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لكن هناك بدعة متفق عىل ذمها وحرمتها عند اجلميع، وقد تصل إىل الكفر، 

 (١٦٤) .البدعة االعتقادية، فليس فيها ما هو حممود وهي

تنزيل بدعة الضاللة عىل وجود ثالثة مذاهب حول الدكتور العرفج ويرى 

املذهب األول يرى " :كل حمدثة ذات صبغة دينية مل تعهد يف الصدر األول

قد تكون  -وإن كانت يف الدين-كثري من العلامء أن املحدثات اجلديدة 

مذمومة، واملقياس يف ذلك االجتهاد والبحث يف  ممدوحة وقد تكون

دالالت نصوص الرشيعة وإشاراهتا حول هذه املحدثة، أو ردها إىل مثيالهتا 

يف الكتاب والسنة عن طريق القياس، فإن شاهبت اجلائزات فجائزة، وإن 

وسامهم املوسعني ملعنى البدعة ألهنم  ".شاهبت املحرمات فمحرحة

لها األحكام اخلمسة، أي أهنم يأخذوهنا بمعناها يعتقدون أن البدعة تشم

 (١٦٥) .اللغوي

يرى فريق آخر من العلامء أن كل حمدثة يف ": ثم ذكر املذهب الثاين فقال

ريض -وصحابته  - َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  -الدين غري معهودة يف زمن النبي 

                                                           

 .٢٦: ٨. املوسوعة الفقهية الكويتيةجمموعة من املؤلفني، )  ١٦٤(

 .٦٩: ص. مفهوم البدعة وأثره يف اضطراب الفتاوى املعارصةالعرفج،  )١٦٥(
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وسامهم  ".ضاللةحمدثة مذمومة وبدعة : والسلف الصالح -اهللا عنهم 

املضيقني ملعنى البدعة؛ ألن البدعة عندهم هلا حكم واحد فقط وهو 

 (١٦٦).احلرمة

واخلالف بني الفريقني حقيقي وليس لفظيًا إذ إن الفريق األول ال ": ثم قال

حيكم عىل املحدثات بالبدعة واحلرمة لعدم ورودها يف نصوص الرشع، بل 

أما الفريق . رشعي املناسب هباجيتهد ويقيس وينظر، ثم يصدر احلكم ال

الثاين فريى أن كل حمدثة يف الدين بدعة ضاللة ألنه ليس مما عهد يف الصدر 

  (١٦٧)".األول

وأما املذهب الثالث، فريى أصحابه أن املحدثات يف الدين إن كانت مما 

يندرج حتت أصول الرشع وتدل عليه النصوص باإلشارة والتلميح 

                                                           

 .املرجع نفسه )١٦٦(

 .٧٠: ص. املرجع نفسه) ١٦٧(
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دعة، وإنام يطلق عليها احلكم الرشعي الذي واإلمجال فإهنا ال تسمى ب

 (١٦٨) .يناسبها، فقد يكون احلكم واجبًا أو مستحبًا أو جائزاً 

ألخري هو نفس املذهب األول إال أن خالفهم يف اوحقيقة هذا املذهب 

فإهنا  -إذا حكم بجوازها-فريى الفريق األول أن املحدثات . التسمية فقط

إذا حكم -وأما الفريق الثالث فريى أن تلك املحدثات . بدعة حسنة

أهنا مرشوعة حسب حكمها وجوبًا أو استحبابًا أو إباحًة،  -بمرشوعيتها

البدعة، إذ البدعة عندهم مصطلح رشعي يدل وال يطلقون عليها وصف 

ومن ثم، فإهنم . عىل املحدثات التي تتعارض مع أصول الرشيعة وقواعدها

ضاللة؛ ألن املقصود بالبدعة هنا  -بعد حتقيق بدعيتها-يرون أن كل بدعة 

فإن أصحاب ثم، ما خالفت أصول الرشيعة اإلسالمية ونصوصها، ومن 

 (١٦٩).األولاملذهب هذا املذهب يندرجون يف 

: ينقسم إىل قسمني بدعةيف تقسيم الموقف العلامء من حيث التسمية إذن، 

بتسمية أخرى كاملصلحة املرسلة، فكال  أيتوييمنعها ، وقسم جييزهاقسم 

                                                           

 .املرجع نفسه )١٦٨(

 .املرجع نفسه )١٦٩(
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وأما  .، فهذا خالف لفظيالفريقني متفقان يف املضمون خمتلفان يف التسمية

ة دينية مل تعهد يف الصدر من حيث تنزيل البدعة عىل كل حمدثة ذات صبغ

، وهذا شأن اختالف الفقهاء عرب القرون يف تنزيل األول، فخالفهم حقيقي

 .واهللا أعلم .األحكام الرشعية عىل القضايا املستجدة
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 الفصل الثاين

 أسس اخلالف يف تبديع األمور املستحدثة

- َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصىلَّ اهللاَُّ -ترك النبي : يتناول هذا الفصل ثالثة مباحث، األول

 .فعل الصحابة: القياس يف العبادات، والثالث: ، والثاين

 املبحث األول

 - َصىلَّ اهللاَُّ َعَليِْه َوَسلَّمَ - ترك النبي 

أنه هل الرتك دليل أم يف  بني العلامءمن املسائل املختلف فيها الرتك  مسألةو

؟ هل هو يدل عىل جواز الرتك فقط يدّل  مَ َال عَ ليس بدليل؟ وإن كان دليًال فَ 

فكام أن هناك ما يسمى بسنة فعلية وسنة أم يدل عىل حتريم الفعل أيضًا؟ 

سنجيب عن هذه تركية فهل هناك أيضًا ما يسمى ببدعة فعلية وبدعة تركية؟ 

 .إن شاء اهللا تعاىل املبحثاألسئلة وما يتفّرع منها يف هذا 
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 معنى الرتك وأقسامه: األولاملطلب 

الرفض، والودع، : رد الرتك يف املعاجم اللغوية بمعان متعددة، منهاي

، يف االصطالحأما و .والتخلية، واإلبقاء، والنسيان، والعفو، واهلجرة

 )١٧٠(.فالرتك هو فعُل ضدِّ املرتوك أو فعُل أحِد الضدين

ا  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ك النبي وعنا تروإذا تتبّ  أهنا تنقسم إىل  وجدناألمٍر مَّ

وهو ما -ألول اف. وقسم يكون مقصوداً يكون غري مقصود قسم : قسمني

اخلطبة عىل منرب،  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -رتك النبي ك -كان غري مقصود

حيث كان خيطب اجلمعة معتمدًا إىل جذع نخلة، ومل يصنع كرسيًا يقوم عليه 

منرب خيطب عليه وافق وأقره ألنه أبلغ يف ساعة اخلطبة، فلام اقرتح عليه عمل 

َفْيِل ْبِن ُأَيبِّ ْبِن َكْعٍب، َعْن َأبِيِه َقاَل . اإلسامع َصىلَّ اهللاَُّ - َكاَن النَّبِيُّ ": َعِن الطُّ

ُيَصيلِّ إَِىل ِجْذِع َنْخَلٍة إِْذ َكاَن املَْْسِجُد َعِريًشا، َوَكاَن َخيُْطُب إَِىل  -َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

                                                           

دار : بريوت. دليل الرتك عند املحدثني واألصوليني). ه١٤٢٨-م٢٠٠٨(. كايف، أمحد: انظر) ١٧٠(

 .٣٠-٢٥: ص. الكتب العلمية
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ْذِع، َفَقاَل َرُجٌل ِمْن َأْصَحابِهِ َذلِ  َيا َرُسوَل اهللاَِّ، َهْل َلَك َأْن َنْجَعَل َلَك : َك اْجلِ

ا َتُقوُم َعَلْيِه َيْوَم اْجلُُمَعِة َفُتْسِمُع النَّاَس ُخْطَبَتَك؟ َقاَل   (١٧١).»َنَعمْ «: ِمنَْربً

َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه -النبي قد يرتك ف. أنواعوهو  ،والثاين ما كان تركه مقصوداً 

  (١٧٢):األمر قصدًا، وله بواعث -َوَسلَّمَ 

َعْن َخالِِد ْبِن . أكل الضب - َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -كرتك النبي  ،العادة: منها

، َفَأْهَوى إَِلْيِه  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ُأِيتَ النَّبِيُّ : الَولِيِد، َقاَل  بَِضبٍّ َمْشِويٍّ

، َفَأْمَسَك َيَدُه، َفَقاَل َخالِدٌ : لَِيْأُكَل، َفِقيَل َلهُ  الَ، «: َأَحَراٌم ُهَو؟ َقاَل : إِنَُّه َضبٌّ

                                                           

الشافعي، أبو عبد اهللا حممد بن : انظر. رواه الشافعي يف مسنده وابن ماجه والدارمي يف سننيهام) ١٧١(

. كيإدريس بن العباس بن عثامن بن شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطلبي القريش امل

سنن ابن ؛ ابن ماجه، ٦٥: ١. دار الكتب العلمية: بريوت). ط.د.). (م.د. (املسند). هـ ١٤٠٠(

الدارمي، أبو حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن بن الفضل بن . ١٤١٣: حديث رقم ٤١٧: ٢. ماجه

مسند الدارمي املعروف بـ ). م ٢٠٠٠ -هـ  ١٤١٢(َهبرام بن عبد الصمد التميمي السمرقندي 

 ١٨٠: ١. دار املغني: السعودية. ١ط). حمقق(حسني سليم أسد الداراين . )نن الدارميس(

 .٣٦: حديث رقم

 .١٩٩: ص. البدعة اإلضافية دراسة تأصيلية تطبيقية العرصي،) ١٧٢(



١٠٠ 

 

َصىلَّ - َفَأَكَل َخالٌِد َوَرُسوُل اهللاَِّ » َوَلكِنَُّه الَ َيُكوُن بَِأْرِض َقْوِمي، َفَأِجُدِين َأَعاُفهُ 

 (١٧٣) .َينُْظرُ  - َعَلْيِه َوَسلَّمَ اهللاَُّ

- ، كام ترك النبي خشية الفرضية والرأفة باألمة ورفع املشقة عنها: ومنها

 .صالة الرتاويح حني اجتمع الصحابة ليصلوها معه -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

تأليف القلوب ودفع ما قد يرتتب عىل الفعل من مفسدة، كام ترك : ومنها

بناء الكعبة عىل قواعد إبراهيم، وكرتكه قتل  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -بي الن

َصىلَّ اهللاَُّ -َقاَل ِيل َرُسوُل اهللاَِّ : ، َقاَلْت -َرِيضَ اهللاَُّ َعنَْها-َعْن َعاِئَشَة . املنافقني

لَبْيَت، ُثمَّ َلَبنَْيُتُه َعَىل َلْوالَ َحَداَثُة َقْوِمِك بِالُكْفِر َلنََقْضُت ا«: -َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

َالمُ -َأَساِس إِْبَراِهيَم  ْت بِنَاَءُه َوَجَعْلُت َلُه - َعَلْيِه السَّ ، َفإِنَّ ُقَرْيًشا اْسَتْقَرصَ

 (١٧٤).»َخْلًفا

                                                           

)
١٧٣

؛ مسلم، ٥٤٠٠: حديث رقم ٧٢: ٧. صحيح البخاريالبخاري، : انظر. رواه البخاري ومسلم) 

 .١٩٤٥: رقمحديث  ١٥٤٣: ٣. صحيح مسلم

؛ مسلم، ١٥٨٥: حديث رقم ١٤٦: ٢. صحيح البخاريالبخاري، : انظر. رواه البخاري ومسلم) ١٧٤(

 .١٣٣٣: حديث رقم ٩٦٨: ٢. صحيح مسلم



١٠١ 

 

 -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -العمل بمكارم األخالق، كرتك النبي : ومنها

َرِيضَ اهللاَُّ - َعْن َعْبِد اهللاَِّ ْبِن َمْسُعوٍد . ذلكاالنتصار لنفسه الكريمة مع جواز 

، آَثَر النَّبِيُّ : ، َقاَل -َعنْهُ  ُأَناًسا ِيف  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - ملََّا َكاَن َيْوُم ُحنَْنيٍ

ِمْثَل َذلَِك،  الِقْسَمِة، َفَأْعَطى األَْقَرَع ْبَن َحابٍِس ِماَئًة ِمَن اِإلبِِل، َوَأْعَطى ُعَيْينَةَ 

اِف الَعَرِب َفآَثَرُهْم َيْوَمِئٍذ ِيف الِقْسَمِة، َقاَل َرُجٌل  : َوَأْعَطى ُأَناًسا ِمْن َأْرشَ

َواهللاَِّ ": ، َفُقْلُت "َواهللاَِّ إِنَّ َهِذِه الِقْسَمَة َما ُعِدَل فِيَها، َوَما ُأِريَد ِهبَا َوْجُه اهللاَِّ"

نَّ النَّبِيَّ  ُتُه، َفَقاَل "- اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصىلَّ -َألُْخِربَ َفَمْن َيْعِدُل «: ، َفَأَتْيُتُه، َفَأْخَربْ

 )١٧٥(.»إَِذا َملْ َيْعِدِل اهللاَُّ َوَرُسوُلُه، َرِحَم اهللاَُّ ُموَسى َقْد ُأوِذَي بَِأْكَثَر ِمْن َهَذا َفَصَربَ 

 صالة عيد -ْيِه َوَسلَّمَ َصىلَّ اهللاَُّ َعلَ -االنشغال بأمر أهم، كرتك النبي : ومنها

الشتغاله بأمر أهم منها، وهو أداء املناسك وتعليم الناس  األضحى

 -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - َوَأَجاُبوا َعْن َتْرِك النَّبِيِّ ": قال النووي .أحكامها

                                                           

؛ مسلم، ٣١٥٠: حديث رقم ٩٥: ٤. صحيح البخاريالبخاري، : انظر. رواه البخاري ومسلم) ١٧٥(

 .١٠٦٢: حديث رقم ٧٣٩: ٢. صحيح مسلم



١٠٢ 

 

َكاَمَها، صالة العيد بمنى بأنه تركها الشتغاله بِاملَْنَاِسِك، َوَتْعلِيِم النَّاِس َأْح 

 )١٧٦(."َوَكاَن َذلَِك َأَهمَّ ِمْن اْلِعيدِ 

وقد وصل الدكتور أمحد كايف يف دراسته  .كثريوغري ذلك من بواعث الرتك 

دليل "ومن أراد فلرياجع كتابه . عن مقاصد الرتك إىل ستة عرش مقصداً 

 (١٧٧)."الرتك بني املحدثني واألصوليني

 حكم الرتك وداللته: الثايناملطلب 

وال يدل عىل يشء سوى جواز  املجرد عن القرائن ليس حجة رشعية الرتك

- وال يصح أن يستدل بالرتك  .ال ينتج حكامً  ،؛ ألن الرتك سلب حمضالرتك

عىل حتريم الفعل ومنعه؛ ألن الرتك املقصود  -مقصودًا كان أو غري مقصود

 .النفسه طلبتْ و صدإذا قُ  الرتك فعٌل ؛ ألن غاية شأنه أن يأخذ حكم الفعل

قال . ألمر إنام يدل عىل جواز فعله -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -وفعل النبي (١٧٨)

                                                           

)
١٧٦

 .٢٦: ٥. جموع رشح املهذباملالنووي، ) 

)
١٧٧

دار الكتب : بريوت.دليل الرتك عند املحدثني واألصوليني). ه١٤٢٨-م٢٠٠٨. (كايف، أمحد) 

 .٧٣-٧٢: ص. العلمية

 .٢٠٤: ص. البدعة اإلضافية العرصي،) ١٧٨(



١٠٣ 

 

ال  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -فعل النبي : يعني-الصحيح عندنا أنه ": الغزايل

وبني أن يكون  ،داللة له بل هو مرتدد بني اإلباحة والندب والوجوب

وال يتعني واحد من هذه األقسام إال  ،به وبني أن يشاركه غريه فيه خمصوصاً 

 :وقال قوم .عند من جيوز عليهم الصغائر بل حيتمل احلظر أيضاً  ،بدليل زائد

 :وقال قوم .عىل الندب :وقال قوم .عىل اإلباحة :وقال قوم .نه عىل احلظرإ

الندب عىل الوجوب إن كان يف العبادات وإن كان يف العادات فعىل 

ألن الفعل ال صيغة له وهذه  ؛وهذه حتكامت .ويستحب التأيس به

  (١٧٩)."االحتامالت متعارضة

ألمر إنام يدل عىل جواز  - َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -وإذا ثبت أن فعل النبي 

 (١٨٠).يدل عىل جواز تركهإنام له إذا جترد عن القرائن تركه فكذلك  ،فعله

ألمر من  املجرد عن القرائن -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -فإن ترك النبي  ،وعليه

األمور ال يدل عىل حرمة املرتوك أو كراهته، وال يكون فاعله مبتدعًا وال 

 (١٨١).آثامً 

                                                           

 .٢٧٥: ١. املستصفىالغزايل، ) ١٧٩(

 .٢٠٤: ص. البدعة اإلضافيةالعرصي، ) ١٨٠(



١٠٤ 

 

َعَلْيِه - َأنَّ َأْفَعاَلُه : َوِممَّا َيُدلُّ َعَىل َأنَّ فِْعَلُه َلْيَس َعَىل اْلُوُجوِب ": قال اجلّصاص

َالمُ  كُ : َيْعَتِوُرَها َمْعنََيانِ  -السَّ ْ ُك َغْريَ َواِجٍب َوُهَو . اْألَْخُذ، َوالرتَّ ْ َفَلامَّ َكاَن الرتَّ

ُة اْجلَاِمَعُة َبْينَُهَام . ِمْثَلهُ  َأَحُد ِقْسَمْي اْلِفْعِل، َكاَن اْألَْخذُ  ُه َلْيَس ِيف َظاِهِر : َواْلِعلَّ َأنَّ

ُه  ِك َدَالَلٌة َعَىل اْلِفْعِل َدَالَلٌة َعَىل ُحْكِمِه ِيف َنْفِسِه، َكَام َأنَّ ْ َلْيَس ِيف َظاِهِر الرتَّ

َب َأْن َال َيَتَعلََّق َفَوَج . ِمْن ُوُجوٍب، َأْو َنْدٍب، َأْو إَباَحةٍ : ُحْكِمِه ِيف َنْفِسهِ 

إنَّ : َوَأْيًضا، َفإِنَّا َال َنُقوُل ... ُوُجوُب اْلِفْعِل َعَلْينَا بُِوُجوِدِه ِمنُْه لُِوُجوِد املَْْعنََيْنيِ 

ْطَالِق، َوإِنََّام َنُقوُل  َجياَب َعَىل َهَذا اْإلِ إنَّ : ُوُروَد فِْعلِِه َمْوِرَد اْلَبَياِن َيْقَتِيض اْإلِ

َجياَب،  ُوُرودَ  َجياَب إَذا َكاَن َبَياًنا لِلَّْفِظ َيْقَتِيض اْإلِ فِْعلِِه َمْوِرَد اْلَبَياِن َيْقَتِيض اْإلِ

َجياَب َفَلْيَس َعَىل اْلُوُجوِب  َوَكَذلَِك َنُقوُل ِيف ... َوإِْن َوَرَد َبَياًنا ملَِا َال َيْقَتِيض اْإلِ

إنَّ َما َعلِْمنَا ُوُجوَبُه َعَلْيِه ِمنَْها َفَواِجٌب : - َالمُ َعَلْيِه السَّ -َمجِيِع َأْفَعاِل النَّبِيِّ 

ُه َفَعَل َذلَِك َعَىل ِجَهِة اْلُوُجوِب ُخُروٌج . َعَلْينَا فِْعُلهُ  َالَلِة َعَىل َأنَّ َواْلَكَالُم ِيف الدَّ

لِيِل َأنَّ َظاِهَر فِْعلِِه َال َيْقَتِيض ُوُجوَب . َعْن املَْْسَأَلةِ  َأنَُّه َال : ِمْثلِِه َعَلْينَا َوِمْن الدَّ

ُل إَلْيِه، ِألَنَّ َمْن  َيِصحُّ َتْكلِيُفنَا ُعُموَم ِمْثِل َأْفَعالِِه، ِألَنَّا َال َنْقِدُر َعَلْيِه، َوَال َنَتَوصَّ

َتاُج إَىل ُمَالَزَمتِِه،  ِل َذلَِك ُمَفاَرَقتِِه، َفاْسَتَحاَل ِمْن َأْج  َوَتْركِ َكاَن ُخمَاَطًبا بَِذلَِك َحيْ

                                                                                                                                          

 .٢٠٥: ص. املرجع نفسه )١٨١(



١٠٥ 

 

َتْكلِيُفنَا ُعُموَم َأْفَعالِِه، َفَلامَّ اْسَتَحاَل َذلَِك َعلِْمنَا َأنَّ َبْعَضَها َغْريُ َواِجٍب، َفَلْو 

َكاَن َبْعُضُه َواِجًبا َالْسَتَحاَل َأْن ُيَميَِّز َما ُهَو َواِجٌب ِمنَْها ِممَّا َلْيَس بَِواِجٍب، 

ًذا َال َيِصحُّ اِالْستِْدَالل بَِظاِهِر فِْعلِِه َعَىل ُوُجوِب فِْعِل بَِدَالَلِة َغْريِ اْلِفْعِل، َفإِ 

 (١٨٢) ."ِمْثلِِه َعَلْينَا

َوُهَو - ثمَّ أحد قسمي َأفعاله . َأخذ َوترك: اْلِفْعل ِقْسَامنِ ": قال الرسخيس

َوَبَيان َهَذا . َفَكَذلِك اْلقسم اآلخر َال ُيوجب اِالتِّبَاع علينا إِالَّ بَِدلِيل - الّرتْك

رشَهبا  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َأنه ِحني َكاَن اْخلمر ُمَباحًا قد ترك َرُسول اهللا 

ب فِيَام ُهَو ُمَباح، ُيوضحُه َأن ُمطلق  أصًال، ثمَّ َذلِك َال ُيوجب علينا ترك الّرشْ

َباِع لَ  َكاَن َذلِك َعامًا ِيف َمجِيع َأفعاله، َوَال َوجه لِْلَقْوِل فعله َلو َكاَن ُموجبًا لِِالتِّ

بذلك؛ ِألَن َذلِك ُيوجب عىل كل أحد َأن َال ُيَفاِرقُه آَناء اللَّْيل َوالنََّهار ليقف 

عىل َمجِيع َأفعاله فيقتدي بِِه ِألَنَُّه َال خيرج َعن اْلَواِجب إِالَّ بذلك، َوَمْعُلوم َأن 

                                                           

)
١٨٢

الفصول يف ). م١٩٨٨-هـ ١٤٠٨. (اجلصاص، أمحد بن عيل املكني بأيب بكر الرازي احلنفي) 

: ٣. وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية: الكويت. ١ط). حمقق(عجيل جاسم النشمي . األصول

٢٢٤. 



١٠٦ 

 

ق َوَال َيُقول بِِه أحد َهَذا ِممَّا َال  َباعه . يَتَحقَّ َفعرفنَا َأن ُمطلق اْلِفْعل َال يْلزمنَا اتِّ

 (١٨٣)."ِيف َذلِك

ْكَعَتْنيِ َقْبَل املَْْغِرِب ": وقال ابن حزم َوَذَكُروا َعْن إْبَراِهيَم ... َفْصٌل ِيف الرَّ

ْ : النََّخِعيِّ  ءَ َأنَّ َأَبا َبْكٍر َوُعَمَر َوُعْثَامَن َمل ِألَنَُّه ... َيُكوُنوا ُيَصلُّوَهنَا َوَهَذا َال َيشْ

ُْم  ا -َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْهمْ -َلْيَس فِيِه َأهنَّ ُْم َكِرُهوُمهَ  (١٨٤)."َهنُوا َعنُْهَام، َوَال َأهنَّ

وموضع الشاهد من كالم ابن حزم أنه نص عىل أن ترك أيب بكر وعمر 

ها وال يدل عىل الكراهة، فضًال وعثامن لركعتي املغرب ال يستلزم النهي عن

 (١٨٥) .عن احلرمة

َال َيُدلُّ َعَىل  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َوَتْرُك النَّبِيِّ ": وقال ابن قدامة املقديس

ُك املَُْباَح َكَام َيْفَعُلهُ  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - اْلَكَراَهِة، َفإِنَّ النَّبِيَّ   (١٨٦)."َقْد َيْرتُ

                                                           

.). م.د. (أصول الرسخيس.). ت.د. (الرسخيس، حممد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمة) ١٨٣(

 .٨٨: ٢. دار املعرفة: بريوت.). ط.د(

)
١٨٤

. املحىل باآلثار.). ت.د(ابن حزم، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد األندليس القرطبي الظاهري ) 

 .٢٢: ٢. دار الفكر: بريوت.). ط.د.). (م.د(

 .٢٠٧: ص. البدعة اإلضافيةالعرصي، ) ١٨٥(



١٠٧ 

 

أما . ملنعليس دليًال عىل ا هرتكاملرتوك إذا ثبت أنه مباح فلكن فيه نظر؛ ألن 

هنا حمل يدل عىل املنع أو ال؟ مباحًا، فهل الرتك  املرتوك قبل ثبوت كون

 .النزاع

قد يتمسك به  )غري أنه ال يصيل عليها املكتوبة(: قوله": وقال ابن دقيق العيد

وليس ذلك بقوي يف  .يف أن صالة الفرض ال تؤدي عىل الراحلة

يل لوليس الرتك بد ،ألنه ليس فيه إال ترك الفعل املخصوص ؛االستدالل

فإنه إنام يدل عىل ترك  )إال الفرائض(: وكذا الكالم يف قوله .عىل االمتناع

إن دخول : قد يقالو .كام ذكرنا وترك الفعل ال يدل عىل امتناعه ،هذا الفعل

مع  وقت الفريضة مما يكثر عىل املسافرين فرتك الصالة هلا عىل الراحلة دائامً 

فعل النوافل عىل الراحلة يشعر بالفرقان بينهام يف اجلواز وعدمه مع ما يتأيد 

به من املعنى وهو أن الصلوات املفروضة قليلة حمصورة ال يؤدي النزول هلا 

                                                                                                                                          

بن حممد بن قدامة اجلامعييل املقديس ثم ابن قدامة املقديس، أبو حممد موفق الدين عبد اهللا بن أمحد ) ١٨٦(

 .١٠٤: ١. مكتبة القاهرة: القاهرة. املغني البن قدامة). م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨. (الدمشقي احلنبيل



١٠٨ 

 

فإهنا ال حرص هلا فتكلف  ،النوافل املرسلة بخالف ،إال نقصان املطلوب

 (١٨٧)."النزول هلا يؤدي نقصان املطلوب من تكثريها مع اشتغال املسافر

قال الدكتور سيف العرصي معّلقًا عىل . وموضع الشاهد من كالمه واضح

وهذا اجلواب الثاين الذي أجاب به اإلمام ابن دقيق العيد، ": هذا الكالم

املستمر يف مقام البيان  - َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - فإن ترك النبي جواب دقيق؛ 

جواز الصالة عىل الراحلة بالنوافل، بخالف االستدالل بمطلق  يفيد حرص

 (١٨٨)."الرتك، فليس بدليل

 :وأما االستدالل برتك اخللفاء اإلمامة عن قعود": أيضاً ابن دقيق وقال 

فلعلهم اكتفوا باالستنابة  ،عىل حتريمهفإن ترك اليشء ال يدل  ؛فأضعف

القائم مرجوحة بللقادرين وإن كان االتفاق قد حصل عىل أن صالة القاعد 

 (١٨٩)."فذلك كف يف بيان سبب تركهم اإلمامة من قعود ،وإن األوىل تركها

                                                           

)
١٨٧

 .١٣١: ص. إحكام األحكام رشح عمدة األحكامابن دقيق العيد، ) 

 .٢٠٩: ص. البدعة اإلضافيةالعرصي، ) ١٨٨(

 .١٤١: ص. رشح عمدة األحكامإحكام األحكام ابن دقيق العيد، ) ١٨٩(



١٠٩ 

 

اْحَتجَّ َمْن َملْ : َقاَل ابن َعْبِد اْلَربِّ ": وقرر ذلك أيضًا ابن حجر العسقالين فقال

ْ ُهيِْد فِيَها  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َيَر بِإِْهَداِء اْلَغنَِم بَِأنَُّه  ًة َواِحَدًة َوَمل َحجَّ َمرَّ

ُه . َغنًَام، اْنَتَهى ِة ِمنُْه ِألَنَّ َحِديَث اْلَباِب َدالٌّ َعَىل َأنَّ َوَما َأْدِري َما َوْجُه اْحلُجَّ

ا َوَأَقاَم َوَكا ِك؛ َأْرَسَل ِهبَ ْ تِِه َقْطًعا َفَال َتَعاُرَض َبْنيَ اْلِفْعِل َوالرتَّ َن َذلَِك َقْبَل َحجَّ

ِك َال َيُدلُّ َعَىل َنْسِخ اْجلََوازِ  ْ َد الرتَّ  (١٩٠)."ِألَنَّ ُجمَرَّ

َوَدلَّ : - ابن بطال: يعني-َقاَل ": يتحدث عن مجع القرآن وهووقال أيضًا 

َد َعِن اْلَقَراِئِن َوَكَذا  رَّ ُسوِل إَِذا َجتَ َتْرُكُه َال َيُدلُّ َعَىل َذلَِك َعَىل َأنَّ فِْعَل الرَّ

ِريمٍ   (١٩١)."، اْنَتَهىُوُجوٍب َوَال َحتْ

اتُِب ": وقال ابن تيمية ُك الرَّ ْ اتَِب : َوالرتَّ ، بِِخَالِف ُسنَّةٌ : ُسنٌَّة، َكَام َأنَّ اْلِفْعَل الرَّ

ٍط، َأْو ُوُجوِد َمانٍِع، َوَحَدَث َبْعَدُه ِمْن  َما َكاَن َتْرُكُه لَِعَدِم ُمْقَتٍض، َأْو َفَواِت َرشْ

يَعُة َعَىل فِْعلِِه ِحينَِئٍذ، َكَجْمِع  ِ وِط َوَزَواِل املَْانِِع َما َدلَّْت الرشَّ ُ املُْْقَتَضَياِت َوالرشُّ

اِويِح َعَىل إَماٍم َواِحٍد، َوَتَعلُِّم اْلَعَربِيَِّة اْلُقْرآِن ِيف املُْْصَحِف وَ  َ َمجِْع النَّاِس ِيف الرتَّ

يِن بَِحْيُث َال َتتِمُّ  َتاُج إَلْيِه ِيف الدِّ َوَأْسَامِء النََّقَلِة لِْلِعْلِم، َوَغْريِ َذلَِك ِممَّا ُحيْ

                                                           

 .٥٤٧: ٣. فتح الباريالعسقالين، ) ١٩٠(

 .١٤: ٩. املرجع نفسه) ١٩١(



١١٠ 

 

ِعيَُّة إالَّ بِهِ  ْ  - َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -، َوإِنََّام َتَرَكُه اْلَواِجَباُت َأْو املُْْسَتَحبَّاُت الرشَّ

طِِه َأْو ُوُجوِد َمانِعٍ  ُه َلْو . لَِفَواِت َرشْ ا َما َتَرَكُه ِمْن ِجنِْس اْلِعَباَداِت َمَع َأنَّ َفَأمَّ

حَ  وًعا َلَفَعَلُه َأْو َأِذَن فِيِه َوَلَفَعَلُه اْخلَُلَفاُء َبْعَدُه َوالصَّ َفَيِجُب : اَبةُ َكاَن َمْرشُ

 (١٩٢)."اْلَقْطُع بَِأنَّ فِْعَلُه بِْدَعٌة َوَضَالَلةٌ 

ة": وقال الذهبي - ترُكُه، أو إقَراره مع علمه : ومن الّدليل عىل مسائل ِعدَّ

باملسألة كام ُيْسَتدل برتكه الزكاة يف اخلرضوات التي باملدينة  -عليه السالم

ْخصِة، عىل عدم الوجوب، وبرتكه َهنَْيه للَحَبَشة  ْفن يف املسجد عىل الرُّ عن الزَّ

وبرتك التأذين يف العيد والكسوف، واالستسقاء عىل عدم االستحباب، وأنه 

ليس بدين فام أمسك عن فعله، أو األمر به والنَّْدب، مع قيام املقتيض، َدلَّ 

 (١٩٣)."عىل أنه ليس َبَحَسن وال بِرٍّ 

                                                           

)
١٩٢

 .١٧٢: ٢٦. )جمموع الفتاوى(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم أمحد بن تيمية ابن تيمية، ) 

)
١٩٣

). م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦. (الذهبي، شمس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثامن بن َقاْيامز) 

اجلامعة : املدينة). حمقق(حممد باكريم حممد باعبد اهللا . التمسك بالسنن والتحذير من البدع

 .١١٨: ص. اإلسالمية باملدينة املنورة



١١١ 

 

شيئًا من األشياء  - َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصىلَّ اهللاَُّ - إذا ترك النبي ": وقال السمعاين

م إليه  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - أال ترى أنه . وجب علينا متابعته فيه ملا ُقدِّ

إنى أعافه، وأذن هلم ىف : الضب فأمسك عنه أصحابه وتركوه إىل أن قال هلم

 (١٩٤)."تناوله

جمرد االقتداء بالنبي ويمكن أن حيمل إمساك الصحابة عن تناول الضب عىل 

َصىلَّ اهللاَُّ - النبي فلام بّني . ، ال بسبب حرمة الضب- َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -

 أن القرينة التي من أجلها سبب إمساكه عن تناول الضب تبّني  -َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

- أرضه  ألنه ليس من ؛له -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ترك الضب هي معافاته 

نفس فيؤخذ حكم اإلباحة من تلك القرينة، ال من  ؛-َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 .الرتك

                                                           

)
١٩٤

السمعاين، أبو املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن أمحد املروزى التميمي احلنفي ثم ) 

حممد حسن حممد حسن اسامعيل . لقواطع األدلة يف األصو). م١٩٩٩-هـ١٤١٨. (الشافعي

 .٣١١: ١. دار الكتب العلمية: بريوت. ١ط). حمقق(الشافعي 



١١٢ 

 

- يفهم من كالمهم أن املرتوكات التي وجدت مقتضياهتا يف زمن النبي و

مل يثبت أن مانعًا منعه من : وانتفت موانعها، أي -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 .حينئذ يعّد ابتداعاً فعلها، فِفعُلها 

أما الرتك الذي . ، أن الرتك املجرد ال يدل عىل حكمخالصة هذا الرأي

 .حّفْت به القرائن فإن حكمه يؤخذ من تلك القرائن

، إذا كان عىل وجه املخالف للسنةالرتك الفعل، تشمل تشمل كام  ،البدعةو

غري سبب فإذا عزم املسلم عىل ترك مباح من الطيبات ل .التدين والتعبد

مقبول كمرض يزيد بتناوله أو رضر ينتج عنه، أو شبهة عرضت له يف 

عدم اعتقاد إباحته فهذا أو  التديناكتسابه، فإن كان تركه لذلك عىل وجه 

 (١٩٥).بدعة وفاعله داخل فيمن رغب عن السنة

ِريٍم، ": قال الشاطبي وِك َأْو َغْريَ َحتْ ِريًام لِْلَمْرتُ ِك َحتْ ْ َقْد َيَقُع اِالْبتَِداُع بِنَْفِس الرتَّ

ْنَساُن َعَىل َنْفِسِه َأْو َيْقِصُد  ُمُه اْإلِ ِع، َفُيَحرِّ ْ َفإِنَّ اْلِفْعَل َمَثًال َيُكوُن حَالًال بِالرشَّ

ِك؛. َتْرَكُه َقْصًدا ْ ًعا َأْو َال  َفبَِهَذا الرتَّ ا َأْن َيُكوَن ِألَْمٍر ُيْعَتَربُ ِمْثُلُه َرشْ َفإِْن َكاَن . إِمَّ

                                                           

 .٣٠٦: ص. البدعة حتديدها وموقف اإلسالم منهاعطية، ) ١٩٥(



١١٣ 

 

كِِه،  ُه َتَرَك َما َجيُوُز َتْرُكُه َأْو َما ُيْطَلُب بَِرتْ ، َفَال َحَرَج فِيِه، إِْذ َمْعنَاُه َأنَّ ِألَْمٍر ُيْعَتَربُ

َعاَم اْلُفَال  ُم َعَىل َنْفِسِه الطَّ ُه ِيف ِجْسِمِه َأْو َعْقلِِه َكالَِّذي ُحيَرِّ ُه َيُرضُّ ِينَّ ِمْن ِجَهِة َأنَّ

ِك، َبْل إِْن ُقْلنَا بَِطَلِب التََّداِوي  ْ َأْو ِدينِِه َوَما َأْشَبَه َذلَِك، َفَال َمانَِع ُهنَا ِمَن الرتَّ

َك َهنَا َمْطُلوٌب، َوإِْن ُقْلنَا بِإَِباَحِة التَّدَ  ْ ُك ُمَباٌح لِْلَمِريِض؛ َفإِنَّ الرتَّ ْ . اِوي؛ َفالرتَّ

اِت  َوَكَذلَِك إَِذا َتَرَك َما َال َبْأَس ... َفَهَذا َراِجٌع إَِىل اْلَعْزِم َعَىل اْحلَِميَِّة ِمَن املُِْرضَّ

بِِه َحَذًرا ِممَّا بِِه اْلَبْأُس؛ َفَذلَِك ِمْن َأْوَصاِف املُْتَِّقَني، َوَكَتاِرِك املَُْتَشابِِه َحَذًرا ِمَن 

يِن َواْلِعْرضِ ا اًء لِلدِّ ا . ْلُوُقوِع ِيف اْحلََراِم، َواْستِْربَ ُك لَِغْريِ َذلَِك؛ َفإِمَّ ْ َوإِْن َكاَن الرتَّ

نًا َأْو َال  نًا؛ َفالتَّاِرُك َعابٌِث بَِتْحِريِمِه اْلِفْعَل َأْو . َأْن َيُكوَن َتَديُّ ْ َيُكْن َتَديُّ َفإِْن َمل

كِ  ْ ُك بِْدَعةً بَِعِزيَمتِِه َعَىل الرتَّ ْ ى َهَذا الرتَّ نًا، ... ، َوَال ُيَسمَّ ُك َتَديُّ ْ ا إِْن َكاَن الرتَّ َوَأمَّ

ينِ  َفإَِذا ُكلُّ َمْن َمنََع َنْفَسُه ِمْن َتنَاُوِل َما َأَحلَّ اهللاَُّ ِمْن ... َفُهَو اِالْبتَِداُع ِيف الدِّ

، َفُهَو َخاِرٌج َعْن ُسنَِّة النَّ  ِعيٍّ . -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -بِيِّ َغْريِ ُعْذٍر َرشْ

نًا، ُهَو املُْْبَتِدُع بَِعْينِهِ  نَِّة َتَديُّ  (١٩٦)."َواْلَعاِمُل بَِغْريِ السُّ

من ترك الزواج واألكل والرشب والنوم وسائر املباحات التي  :مثال ذلك

لنوع من أحّلها اهللا لعباده رغبًة عنها ومعرضًا عنها غري معتقد حّلها، فهذا ا

                                                           

 .٥٧: ١. االعتصامالشاطبي، ) ١٩٦(



١١٤ 

 

روى البخاري ومسلم يف صحيحيهام عن َأَنس . الرتك يعّد ابتداعًا مذموماً 

َصىلَّ -َجاَء َثَالَثُة َرْهٍط إَِىل ُبُيوِت َأْزَواِج النَّبِيِّ : ْبن َمالٍِك َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْه قال

، َفَلامَّ -اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصىلَّ -، َيْسَأُلوَن َعْن ِعَباَدِة النَّبِيِّ -اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

ُْم َتَقالُّوَها، َفَقاُلوا وا َكَأهنَّ - َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َوَأْيَن َنْحُن ِمَن النَّبِيِّ ": ُأْخِربُ

رَ  َم ِمْن َذْنبِِه َوَما َتَأخَّ ا َأَنا َفإِينِّ ": ، َقاَل َأَحُدُهمْ "؟ َقْد ُغِفَر َلُه َما َتَقدَّ  ُأَصيلِّ َأمَّ

ْيَل َأَبًدا ْهَر َوالَ ُأْفطِرُ ": ، َوَقاَل آَخرُ "اللَّ َأَنا َأْعَتِزُل ": ، َوَقاَل آَخرُ "َأَنا َأُصوُم الدَّ

ُج َأَبًدا إَِلْيِهْم،  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - َفَجاَء َرُسوُل اهللاَِّ . "النَِّساَء َفَال َأَتَزوَّ

ِذيَن ُقْلُتْم َكَذا َوَكَذا، َأَما َواهللاَِّ إِينِّ َألَْخَشاُكْم هللاَِِّ َوَأْتَقاُكْم َلُه، َأْنُتُم الَّ «: َفَقاَل 

ُج النَِّساَء، َفَمْن َرِغَب َعْن ُسنَّتِي  َلكِنِّي َأُصوُم َوُأْفطُِر، َوُأَصيلِّ َوَأْرُقُد، َوَأَتَزوَّ

اإلعراض أو نذر وكان موقفهم يف ذلك التحريم أو  (١٩٧).»َفَلْيَس ِمنِّي

 (١٩٨).الرتك

                                                           

)
١٩٧

؛ ومسلم، ٥٠٦٣: حديث رقم ٢: ٧. صحيح البخاريالبخاري، : انظر. رواه البخاري ومسلم) 

 .١٤٠١: حديث رقم ١٠٢٠: ٢. صحيح مسلم

 .٣٠٦: ص. البدعة حتديدها وموقف اإلسالم منهاعطية، : انظر) ١٩٨(



١١٥ 

 

من رغب عنها إعراضًا عنها غري معتقد هلا : "من رغب عن سنبي"ى معنو

  (١٩٩).عىل ما هي عليه

 :والرغبة عن اليشء. واملراد بالسنة هنا الطريقة، ال التي تقابل الفرض

من ترك : "من رغب عن سنبي فليس مني"معنى و. اإلعراض عنه إىل غريه

وملح بذلك إىل طريق الرهبانية . غريي فليس منيطريقتي وأخذ بطريقة 

فإهنم الذين ابتدعوا التشديد كام وصفهم اهللا تعاىل وقد عاهبم بأهنم ما وفوه 

احلنيفية السمحة فيفطر  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -وطريقة النبي . بام التمزموه

الشهوة  ليتقوى عىل الصوم، وينام ليتقوى عىل القيام، ويتزوج لكرس

  (٢٠٠)."وإعفاف النفس وتكثري النسل

 ال يعدّ ؛ ألن ذلك رتك للحاللجمرد الالبدعة مل تكمن يف  حقيقةولكن 

قال ابن حجر العسقالين يف رشح قوله . التدينإال إذا كان عىل وجه  اً ابتداع

فليس : وقوله": »َمْن َرِغَب َعْن ُسنَّتِي َفَلْيَس ِمنِّي«: -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -

مني، إن كانت الرغبة برضب من التأويل يعذر صاحبه فيه فمعنى فليس 

                                                           

 .١٧٤: ٩. رشح صحيح مسلمالنووي، : انظر) ١٩٩(

 .١٠٥: ٩. فتح الباري رشح صحيح البخاريالعسقالين، : انظر) ٢٠٠(



١١٦ 

 

وإن كان إعراضًا وتنطعًا . عىل طريقتي وال يلزم أن خيرج عن امللة: مني أي

ليس عىل ملتي ألن : يفيض إىل اعتقاد أرجحية عمله فمعنى فليس مني

 (٢٠١)."اعتقاد ذلك نوع من الكفر

ترك وذلك مثل . ترك احلالل عىل وجه التدّين يعّد ابتداعاً يتبني من هذا أن 

من البدعة؛  االستظالل عىل وجه العبادة والتقرب إىل اهللا تعاىل، فهذا يعدّ 

 .ألنه نوع من الترشيع بام مل يرشعه اهللا تعاىل

َعَلْيِه َصىلَّ اهللاَُّ - َبْينَا النَّبِيُّ ": روى البخاري يف صحيحه َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َقاَل 

اِئيَل، َنَذَر َأْن : َخيُْطُب، إَِذا ُهَو بَِرُجٍل َقاِئٍم، َفَسَأَل َعنُْه َفَقاُلوا -َوَسلَّمَ  َأُبو إِْرسَ

، َوالَ َيَتَكلََّم، َوَيُصومَ  َصىلَّ اهللاَُّ -َفَقاَل النَّبِيُّ . "َيُقوَم َوالَ َيْقُعَد، َوالَ َيْسَتِظلَّ

ْم َوْلَيْسَتظِلَّ َوْلَيْقُعْد، َوْلُيتِمَّ َصْوَمهُ ُمْرُه «: - َعَلْيِه َوَسلَّمَ   (٢٠٢).»َفْلَيَتَكلَّ

ال  -سواء بإجياب أو ندب-أن ترك ما طلبه الشارع  ومما ينبغي التنبيه إليه

إال إذا كان عىل وجه هذا الرتك من املعايص،  من البدع املذمومة، بل يعدّ  يعدّ 

                                                           

 .١٠٦-١٠٥: ٩. فتح الباري رشح صحيح البخاريالعسقالين،  )٢٠١(

 .٥٠٦٣: حديث رقم ٢: ٧. صحيح البخاريالبخاري،  )٢٠٢(



١١٧ 

 

ف العورة وترك سرتها وذلك كمن كش. بدعةيكون التدين والترشيع، ف

كسًال أو إيثارًا للراحة عىل امتثال أوامر الرشع مع اعرتافه بأنه آثم بذلك، 

دًا تعبّ تدّينًا ووأما من كشف عورته وترك سرتها . معصية فهذا الرتك يعدّ 

من البدع  أنه بكشفه عورته قد تقرب إىل اهللا تعاىل، فهذا يعدّ  عتقداً مو

 .املذمومة

ِعيَِّة َنْدًبا َأْو ُوُجوًبا، َهْل : َفإِْن ِقيَل ": قال الشاطبي ْ َفَتاِرُك املَْْطُلوَباِت الرشَّ

ى ُمْبَتِدًعا َأْم َال؟ َفاْجلََواُب  َبْنيِ : ُيَسمَّ ا: َأنَّ التَّاِرَك لِْلَمْطُلوَباِت َعَىل َرضْ : َأَحُدُمهَ

َكَها لَِغْريِ التََّديُّنِ  ا َكَسًال، َأْو تَ : َأْن َيْرتُ َواِعي إِمَّ ْضِييًعا، َأْو َما َأْشَبَه َذلَِك ِمَن الدَّ

ُب َراِجٌع إَِىل املَُْخاَلَفِة لِْألَْمِر، َفإِْن َكاَن ِيف َواِجٍب  ْ النَّْفِسيَِّة؛ َفَهَذا الرضَّ

ُك ُجْزِئي�ا، َوإِْن كَ  ْ اَن َفَمْعِصَيٌة؛ َوإِْن َكاَن ِيف َنْدٍب، َفَلْيَس بَِمْعِصَيٍة إَِذا َكاَن الرتَّ

َ ِيف اْألُُصولِ  ُب : َوالثَّاِين . ُكلِي�ا َفَمْعِصَيٌة َحْسَبَام َتَبنيَّ ْ نًا؛ َفَهَذا الرضَّ َكَها َتَديُّ َأْن َيْرتُ

َع اهللاَُّ َن بِِضدِّ َما َرشَ  (٢٠٣)."ِمْن َقبِيِل اْلبَِدِع، َحْيُث َتَديَّ

   

                                                           

 .٦٠-٥٩: ١. االعتصامالشاطبي، ) ٢٠٣(



١١٨ 

 

 املبحث الثاين

 القياس يف العبادات وعالقته بالبدعة احلسنة

وهو من القضايا املفصلية يف موضوع البدعة، حيث إّن كثريًا ممن يضّيقون 

ومن َثّم، . معنى البدعة يعتمدون عىل أن األصل يف العبادات التوقيف

حكموا ببدعّية كل أمر َيتعّبد به املكلُف ليس منصوصًا عىل عينه، وال يزيل 

وجوه  عنه وصف البدعة املذمومة كونه مقيسًا عىل منصوص بوجه من

وعليه، فإن احلديث عن البدعة دون التطّرق هلذه القضية جيعل . القياس

وهذا ما َخَلْت منه معظم الكتب املتحدثة عن . األمر املحوري مفقوداً 

 (٢٠٤).البدعة

 معنى القياس لغًة واصطالحاً : املطلب األول

. قاس، ويطلق لغًة عىل تقدير اليشء بغريه: والقياس يف اللغة مصدر فعل

وأما يف  (٢٠٥).ويطلق أيضًا عىل املساواة بني شيئن حّسية كانت أو معنوية

                                                           

 .١٥٤: ص .البدعة اإلضافية دراسة تأصيلية تطبيقيةالعرصي، : انظر) ٢٠٤(

 .١٥٤: ص .البدعة اإلضافية دراسة تأصيلية تطبيقيةالعرصي، : انظر) ٢٠٥(



١١٩ 

 

هو محل فرع عىل : االصطالح فقد اختلفت عبارات العلامء يف تعريفه، فقيل

 (٢٠٧).مساواة فرع ألصل يف علة احلكم: وقيل (٢٠٦).أصل يف حكم بجامع بينهام

كم عند إثبات حكم معلوم يف معلوم آخر الشرتاكهام يف علة احل: وقيل

هو إبانة مثل حكم أحد املذكورين بمثل علته يف : وقيل (٢٠٨).املثبت

                                                           

ابن قدامة املقديس، أبو حممد موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلامعييل : انظر )٢٠٦(

روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول الفقه ). م٢٠٠٢- هـ١٤٢٣. (املقديس ثم الدمشقي احلنبيل

 .١٤١: ٢. مؤسسة الرّيان: بريوت. ٢ط. عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل

)
٢٠٧

البحر املحيط يف ). م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١. (الزركيش، بدر الدين حممد بن عبد اهللا بن هبادر: انظر )

 .٥: ٤. دار الكتب العلمية: بريوت. ١ط). حمقق(حممد حممد تامر . أصول الفقه

السبكي، تقي الدين أبو احلسن عيل بن عبد الكايف بن عيل بن متام بن حامد بن حييي وولده : انظر )٢٠٨(

دار : بريوت. اإلهباج يف رشح املنهاج). م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦. (لدين أبو نرص عبد الوهابتاج ا

؛ اإلسنوي، مجال الدين أبو حممد عبد الرحيم بن احلسن بن عيل اإلسنوي ٣: ٣. الكتب العلمية

دار الكتب : بريوت. ١ط. هناية السول رشح منهاج الوصول). م١٩٩٩ - هـ١٤٢٠. (الشافعّي 

 .١١٨: ٢. العلمية



١٢٠ 

 

متقاربة املقاصد  -كام رأيت-والتعريفات  (٢١٠).وقيل غري ذلك (٢٠٩).اآلخر

 .واملعاين وإن اختلفت األلفاظ واملباين

 أركان القياس ورشوطها: املطلب الثاين

امع بني األصل األصل وحكم األصل والفرع والوصف اجل: وأركانه أربعة

 . والفرع أو يسّمى بالعلة

أما األصل فهو املقيس عليه، ومن رشطه أن يكون ثابتًا بدليل متفق عليه بني 

اخلصمني؛ ليكون القياس حجة عىل اخلصم، فإن مل يكن خصم فالرشط 

 . ثبوت حكم األصل بدليل

                                                           

)
٢٠٩

). م ١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٤(السمرقندي، عالء الدين شمس النظر أبو بكر حممد بن أمحد : انظر )

مطابع الدوحة : الدوحة. ١ط). حمقق(حممد زكي عبد الرب . ميزان األصول يف نتائج العقول

 .٥٥٤: ص. احلديثة

 .٢٤-٢٣: ص. الشافعيالقياس يف العبادات وتطبيقاته يف املذهب أبو احلسن املقديس، : انظر )٢١٠(



١٢١ 

 

وأما حكم األصل فهو احلكم الثابت يف األصل، ومن رشطه أن يكون مثل 

تابعًا هلا يف ذلك إن وجدت وجد وإن انتفت : العلة يف النفي واإلثبات، أي

 . انتفى

وأما الفرع فهو املقيس، ومن رشطه أن يكون مناسبًا لألصل فيام جيمع به 

 . أن جيمع بينهام بمناسب للحكم: بينهام للحكم، أي

وأما العلة فهي الوصف الذي جيمع بني األصل والفرع، ومن رشطها أن 

رد يف معلوالهتا، وال تنتقض لفظًا وال معنًى، فمتى انتقضت لفظًا بأن تطّ 

صدقت األوصاف املعرب هبا عنها يف صورة بدون احلكم أو معنًى بأن وجد 

والعلة هي اجلالبة . املعنى املعلل به يف صورة بدون احلكم، فسد القياس

 (٢١١).واحلكم هو املجلوب للعلة ملا ذكر. للحكم بمناسبتها له

                                                           

)
٢١١

). م١٩٩٩-هـ١٤٢٠. (املحيل، جالل الدين حممد بن أمحد بن حممد بن إبراهيم الشافعي: انظر) 

جامعة : القدس. ١ط). حمقق(حسام الدين بن موسى عفانة . رشح الورقات يف أصول الفقه

 .٢٠٧: ص. القدس



١٢٢ 

 

 مكانة القياس يف الرشيعة: ملطلب الثالثا

ولقد شغل القياس مكانًة خاصًة بني . أما مكانة القياس يف الرشيعة فظاهرة

األدلة الرشعية؛ ملا فيه من مسايرة لطبيعة النصوص الرشعية اجلزئية 

املتناهية، يف مقابل حوادث ومسائل غري متناهية، فيأيت القياس خطًة 

 (٢١٢).عن حكم ما يطرأ من غري املتناهي ترشيعيًة منضبطًة جتيب

فالقياس مناط االجتهاد وأصل الرأي ومنه يتشعب الفقه وأساليب الرشيعة 

وهو املفيض إىل االستقالل بتفاصيل أحكام الوقائع مع انتفاء الغاية 

والنهاية، فإن نصوص الكتاب والسنة حمصورة مقصورة، ومواقع اإلمجاع 

معوز قليل،  معدودة مأثورة، فام ينقل منهام تواترًا فهو املستند إىل القطع وهو

وما ينقله اآلحاد عن علامء األعصار ينزل منزلة أخبار اآلحاد وهي عىل 

                                                           

 .٢١: ص.  املذهب الشافعيالقياس يف العبادات وتطبيقاته يفأبو احلسن املقديس، : انظر) ٢١٢(



١٢٣ 

 

اجلملة متناهية، ونحن نعلم قطعًا أن الوقائع التي يتوقع وقوعها ال هناية 

 (٢١٣).هلا

 - تعاىل–واحلق الذي ال جيوز العدول عنه أنه ال ختلو واقعة عن حكم اهللا 

ي يسرتسل عىل مجيع الوقائع هو واألصل الذ. متلقى من قاعدة الرشع

القياس وما يتعلق به من وجوه النظر واالستدالل فهو إذًا أحّق األصول 

ومن عرف مأخذه وتقاسيمه وصحيحه وفاسده وما يصح . باعتناء املجتهد

من االعرتاضات عليها وما يفسد منها وأحاط بمراتبها جالًء وخفاًء وعرف 

 (٢١٤) .امع الفقهجمارهيا ومواقعها فقد احتوى عىل جم

ونحن نعلم قطعًا أن الوقائع التي جرت فيها فتاوي علامء الصحابة 

وأقضيتهم تزيد عىل املنصوصات زيادة ال حيرصها عد وال حيوهيا حد فإهنم 

كانوا قايسني يف قريب من مائة سنة، والوقائع ترتى والنفوس إىل البحث 

يها، واآليات واألخبار طلعة وما سكتوا عن واقعة صائرين إىل أنه ال نص ف

                                                           

)
٢١٣

. الربهان يف أصول الفقه). هـ١٤١٨. (اجلويني، أبو املعايل عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف: انظر) 

 .٤٨٥: ٢. دار الوفاء: املنصورة. ٤ط). حمقق(عبد العظيم حممود الديب 

 .املرجع نفسه) ٢١٤(



١٢٤ 

 

املشتملة عىل األحكام نّصًا وظاهرًا باإلضافة إىل األقضية والفتاوي كغرفة 

 (٢١٥) .من بحر ال ينزف

 :ونرشع اآلن يف بيان املراد بالقياس يف العبادات

 املراد بالقياس يف العبادات: املطلب الرابع

 :املراد بالقياس يف العبادات شيئان

عبادات بالقياس، كإثبات صالة سادسة بالقياس عىل إثبات أصول ال: األول

 .الصلوات اخلمس

إظهار حكم العبادات بالقياس، كإظهار وجوب الصالة باإليامء : الثاين

باحلاجب بالقياس عىل صالة القاعد أو عىل صالة املومئ برأسه بجامع 

 (٢١٦).العجز

                                                           

 .٥٠٠-٤٩٩: ٢. الربهان يف أصول الفقهاجلويني،  )٢١٥(

 .٤٢٥: ص. القياس يف العبادات حكمه وأثرهظور إهلي، من )٢١٦(



١٢٥ 

 

زائدة عىل فإجياب الصالة باإليامء باحلاجب ليس إجيابًا لصالة أخرى 

الصلوات اخلمس، بل من وجبت عليه صالة مثًال وعجز عن اإلتيان هبذه 

األركان الظاهرة إال عىل وجه اإليامء باحلاجب؛ فهل يلزمه ذلك أم تسقط 

عنه الصالة يف هذه احلالة؟ فالقياس هاهنا ليس إلثبات صالة جديدة؛ وإنام 

 (٢١٧).إلبقاء الوجوب عىل ذمة املكّلف يف هذه احلالة

وسنذكر تفصيل هذه القضية مع بيان حمل االتفاق واالختالف بني العلامء يف 

 :الفروع اآلتية

 حمل االتفاق يف قضية القياس يف العبادات: الفرع األول

قبل أن نذكر حمل اخلالف، ال بد من ذكر حمل االتفاق بني العلامء وهو يف 

 :موضعني

ال خالف بني العلامء يف عدم جواز إثبات عبادة جديدة : املوضع األول

زائدة عىل العبادات املعلومة املنصوصة بالقياس، مثل إثبات صالة سادسة 

                                                           

 .٤٢٦: ص. املرجع نفسه )٢١٧(



١٢٦ 

 

كل يوم، أو صوم شهر عىل سبيل الوجوب غري رمضان، أو احلج إىل غري 

بيت اهللا احلرام بالقياس، فهذا كله من بدع الضاللة؛ ألن العبادات توقيفية، 

  (٢١٨).جيوز إحداثها إال بدليل، وجتويز إحداثها يؤدي إىل تغيري نظام الدين وال

وهنا تتوجه أقوال العلامء يف منع القياس يف العبادات، ويظهر لنا أهنم عندما 

، ليس مرادهم منع إظهار حكم العبادات "ال قياس يف العبادات": يقولون

بأصلها بجامع العلة التي مل تكن منصوصًا عىل حكمها الرشعي، وإحلاقها 

كام هو معروف يف القياس األصويل، وإنام مرادهم أنه ال جيوز إثبات عبادة 

 .جديدة زائدة عىل العبادات املنصوصة بالقياس

 : وذلك لألمور التالية

ُف ": األمر األول الغالب عىل أن "، أي )٢١٩("َأنَّ اْألَْصَل ِيف اْلِعَباَدِة التََّوقُّ

هي التي األمور التوقيفيات و )٢٢٠(."ومأخذها التوقيف ،العبادات التعبد

                                                           

)
٢١٨

. مفهوم البدعة وأثره؛ العرفج، ٤٢٩: ص. القياس يف العبادات حكمه وأثرهمنظور إهلي، : انظر) 

 .١٥٣: ص

  .٥٤: ٣. فتح الباري رشح صحيح البخاري العسقالين، )٢١٩(



١٢٧ 

 

ُعلِمْت بالنصوص الرشعية ال غري، وتسمى أيضًا بالتعبديات، فال بد من 

الوقوف عند حدودها املقدرة من قبل الشارع من دون أن يزاد فيها يشء 

وملا كثرت التعّبدات يف العبادات مل يرتض قياس ": قال الغزايل. بغري النص

كبري والتسليم والفاحتة عليها، وال قياس غري املنصوص يف الزكاة عىل غري الت

 .مشريًا إىل أن األغلب يف العبادات التعّبد والتوقيف (٢٢١)."املنصوص

العبادات بطريق غري النقل يعّد ابتداعًا يف أصل أن إثبات : األمر الثاين

هللاَُّ َعَلْيِه َصىلَّ ا-وقد منع النبي  (٢٢٢)الدين، بل هو من أعظم املبتدعات،

 (٢٢٣)"من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد": من ذلك بقوله -َوَسلَّمَ 

                                                                                                                                          

)
٢٢٠

 - هـ ١٤٢٦. (ابن دقيق العيد، تقي الدين أبو الفتح حممد بن عيل بن وهب بن مطيع القشريي )

مصطفى شيخ مصطفى و مدثر سندس . إحكام األحكام رشح عمدة األحكام). م٢٠٠٥

 .١٢٢: ص. مؤسسة الرسالة.): ت.د. (١ط). حمققان(

)
٢٢١

حممد عبد السالم عبد . م األصولاملستصفى يف عل). هـ١٤١٣. (الغزايل، أبو حامد حممد بن حممد )

 .٢٩٨: ص. دار الكتب العلمية: بريوت. ١ط). حمقق(الشايف 

 .٤٣٠: ص. القياس يف العبادات حكمه وأثرهمنظور إهلي، : انظر) ٢٢٢(

 .سبق خترجيه )٢٢٣(



١٢٨ 

 

من اخرتع يف الدين ما ال يشهد له أصل من أصوله فال يلتفت : ومعناه

 (٢٢٤).إليه

أن كل عبادة يف نفسها أصٌل من حيث إهنا عبادة مبتدأة : األمر الثالث

صدقة أصل واجلهاد أصل، وال مستقلة، فالصالة أصل والصوم أصل وال

 .يمكن إثبات أصل بالقياس

ال خالف بني العلامء أيضًا يف أنه ال جيري القياس فيام ال يعقل : املوضع الثاين

معناه من العبادات، وذلك ألن القياس فرع عن التعليل أو تعّقل املعنى، فام 

ال هيتدي العقل إىل تعّقل معناه ال يمكن أن جيري القياس فيه كأعداد 

يات وأما جزئ. الصلوات وأعداد ركعاهتا ونصب الزكوات وما يشاهبها

وفرعيات العبادات التي يعقل معناها، بحيث يمكن االجتهاد يف دالالت 

علتها، فهي حمل اخلالف بني العلامء يف جواز إجراء القياس فيها دون احلاجة 

إىل توقيف رصيح، بمعنى أهنم اختلفوا يف قياس جزئيِة عبادٍة غِري معلوٍم 

                                                           

 .٣٠٢: ٥ .فتح الباري رشح صحيح البخاريالعسقالين، : انظر )٢٢٤(



١٢٩ 

 

فأكثر الفقهاء معلوٍم حكُمها،  -معقولِة املعنى-حكُمها عىل أخرى 

 (٢٢٥).واألصوليني يرون جواز القياس يف هذه احلالة عىل خالف فيام بينهم

 حمل االختالف يف قضية القياس يف العبادات: الفرع الثاين

وأما حمل اخلالف بني العلامء ففي إظهار أحكام العبادات غري املنصوصة 

إجراء القياس هل جيوز : أي. بالقياس، ال يف إثبات عبادات مبتدأة بالقياس

يف أبواب العبادات ليظهر بعض أحكامها غري املنصوص عليها أو ال جيوز 

 ذلك؟

فإذا نظرنا إىل كالم األصوليني وأمثلة الفقهاء اآلتية للقياس يف العبادات 

 .وجدنا أهنم اختلفوا يف ذلك

يستطيع القارئ أن يتصّور موضع هذا اخلالف السؤالني اآلتيني ومن خالل 

 :ربوضوح أكث

                                                           

القياس يف العبادات حكمه ؛ منظور إهلي، ١٥٤-١٥٣: ٢. مفهوم البدعة وأثرهالعرفج، : انظر )٢٢٥(

 .١٥٦: ص .البدعة اإلضافية دراسة تأصيلية تطبيقية؛ العرصي، ٤٣١ص . وأثره



١٣٠ 

 

صالة من به سلس البول قياسًا عىل املستحاضة ألهنا تتوضأ لدخول : األول

وهذا منصوص . فروضًا ونوافل - ما دام الوقت-وقت كل صالة وتصيل 

لكن هل يفعل مثل ذلك من به سلس البول أو الريح . عىل حكمه يف السنة

 قياسًا عليها؟

. ارع مواقيت اإلحرامحّدد الش:اإلحرام من غري املواقيت املحددة: والثاين

فلو جاء إنسان غريب من ناحية ال حياذي يف طريقه ميقاتًا فهل يلزمه أن 

ريض اهللا -حيرم إذا مل يكن بينه وبني مكة إال مرحلتان قياسًا عىل قضاء عمر 

 يف تأقيت ذات عرق ألهل املرشق؟ -عنه

ق بمعنى إظهار حكمها عن طري-وهكذا فإنا نجد أن القياس يف العبادات 

وقبول . قد جرى بني العلامء عىل خالف بينهم يف بعض أفرادها -القياس

القياس الرشعي إذا عدم النص واإلمجاع مذهب مجهور أئمة الصحابة 

. والتابعني، ومجهور الفقهاء واألصوليني واملتكلمني من أهل السنة واجلامعة

ألحكام قالوا بأن القياس الرشعي أصل من أصول الترشيع، يستدل به عىل ا

وأما جحوده فمذهب النظام وطوائف من الروافض . التي مل يرد هبا السمع



١٣١ 

 

واإلباضية واألزارقة ومعظم فرق اخلوارج والغالة من احلشوية وأصحاب 

 (٢٢٦) .الظاهر

فام ُعِقَل . ومما جيب التنبيه إليه أن القياس يصح فيام ُعِقَل معناه فقط كام قدمنا

وما مل يعقل معناه فال . من العبادات أم غريهامعناه أجري فيه القياس، سواء 

قياس فيه، سواء من العبادات أم غريها، ألن القياس فرع عن تعقل املعنى، 

 (٢٢٧) .وما مل تتضح العلة التي هي أحد أركان القياس فال قياس

وطريق متييز التعبديات عن غريها من األحكام املعللة هو العجز عن 

عن التعليل بطريق من الطرق املعتربة وفق  فمتى عجز العلامء. التعليل

 (٢٢٨) .قواعد علم أصول الفقه حكموا بكون تلك العبادة غري معللة

والفقهاء قد اتفقوا من حيث التطبيق عىل القياس يف العبادات، كام اتفقوا 

أيضًا عىل أن من العبادات ما علمت حكمته إما بالنص أو االستنباط 

                                                           

)
٢٢٦

املوسوعة الفقهية ؛ جمموعة من املؤلفني، ٤٩١-٤٩٠: ٢. الربهان يف أصول الفقهاجلويني، : انظر) 

 .٩١: ٣٤. الكويتية

 .١٥٦: ص .دراسة تأصيلية تطبيقيةالبدعة اإلضافية العرصي، ) ٢٢٧(

 .١٥٦: ص .البدعة اإلضافية دراسة تأصيلية تطبيقيةالعرصي، ) ٢٢٨(



١٣٢ 

 

قال اهللا سبحانه . تنهى عن الفحشاء واملنكركتعليل إقامة الصالة بأهنا 

    ﴿: وتعاىل        ﴾(٢٢٩) 

﴿: والتعليل يف احلج بقوله جل جالله        

            ﴾(٢٣٠)  وتعليل الفقهاء

 .للمسح عىل اخلفني ثالثة أيام للمسافر بالتخفيف ودفع احلرج

فهذه املسائل من العبادات، ولكنها ليست من التعبديات التي ال تعلم 

ألن نعم، العلل التي هنا ليست علال باملعنى األصويل وإنام هي ِحَكم . علتها

وأما التخفيف ودفع . عّلة املسح عىل اخلفني ثالثة أيام للمسافر هي السفر

احلرج فهام حكمة، لكن هذا ال ينفى أن تكون هذه األحكام معّللة وإنام 

 .عدل الفقهاء عن احلكمة إىل العلة الطرادها

ويقابل هذا النوع نوع آخر من العبادات غري معقولة املعنى كرشع غسل 

الوجه أو اليدين أو مسح الرأس أو غسل القدمني يف الوضوء من خروج 

                                                           

 .٤٥: العنكبوت )٢٢٩(

 .٢٨: احلج )٢٣٠(



١٣٣ 

 

وكذلك كون الفجر ركعتني وليست ثالثًا . الريح، فام الرابط بني هذا وهذا

 (٢٣١).كاملغرب أو أربعًا كالظهر، أيضًا هذا مما ال هيتدي العقل حلكمته

وقد يقع اخلالف بني الفقهاء يف أفراد العبادات هل هي من قسم التعبدي أو 

وهذا جمال رحب لالجتهاد، ختتلف فيه أنظار . من قسم معقولة املعنى

فقد يطلع . العلامء بحسب تفاوت ما وهبهم اهللا تعاىل من املدارك واألفهام

كمة خفيت عىل وقد هيتدي إىل علة وح. عامل عىل يشء مل يطلع عليه غريه

فام يراه بعض الفقهاء تعبديًا قد يراه البعض اآلخر معّلال بمصالح . غريه

وربام . واالختالف يف هذا اختالف تنزيل وتطبيق. غلب عىل ظنه رعايتها

كان القول بالتعبد يف أمر ما من حيث املجموع، وال يمنع ذلك من القياس 

 .يف بعض تفاصيله أو يف بعض ما تضمنه من فروع

وما يذكر من اخلالف يف إجراء القياس يف العبادات إنام هو اختالف يف حترير 

حمل النزاع، فمن يثبت إجراء القياس يف العبادات إنام يثبته لظهور التعليل 

 )٢٣٢(.فيها، ومن ينفي القياس إنام ينفيه لعدم ظهور العلة

                                                           

 .١٥٧: ص .البدعة اإلضافيةالعرصي، ) ٢٣١(



١٣٤ 

 

فيه  كل حكم رشعي أمكن تعليله فالقياس جائز": ويف هذا يقول الزنجاين

 - ريض اهللا عنه-، وذهب أصحاب أيب حنيفة - ريض اهللا عنه-عند الشافعي 

إىل أن القياس ال جيري يف الكفارات، وهذا فاسد، فإن مستند القول 

، ومل يفرقوا بني حكم وحكم -رضوان اهللا عليهم-بالقياس إمجاع الصحابة 

فيها مع  ال جيوز إجراء القياس: فيام يمكن تعليله، وألنا نسائلهم ونقول

ظهور املعنى وجتليه أم مع عدم ظهوره؟ إن قلتم مع ظهوره وجتليه فهو 

حتّكم، وصار بمثابة قول القائل أنا أجري القياس يف مسألة وال أجريه يف 

مسألة مع ظهور املعنى فيها وجتليه، وإن قلتم مع عدم ظهور املعنى، فنحن 

 )٢٣٣(."وإياكم يف ذلك عىل وترية واحدة

الصحيح وهو مذهب الشافعي كام قاله اإلمام أن القياس ": وقال اإلسنوي

جيري يف الرشعيات كلها، أي جيوز التمسك به يف إثبات كل حكم حتى 

                                                                                                                                          

)
٢٣٢

 .١٥٨: ص .البدعة اإلضافيةالعرصي، ) 

ْنجاين، حممود بن أمحد بن حممود بن بختيار، أبو املنا) ٢٣٣( ختريج ). هـ١٣٩٨. (قب شهاب الدينالزَّ

 .٣٣: ص. مؤسسة الرسالة: بريوت. ٢ط). حمقق(حممد أديب صالح . الفروع عىل األصول



١٣٥ 

 

احلدود والكفارات والرخص والتقديرات إذا وجدت رشائط القياس فيها، 

 (٢٣٤)."ال جيوز القياس يف هذه األربعة: وقالت احلنفية

لقياس اجلائز يف العبادات ليس إحداث عبادة وقد سبق أن قلنا بأن املراد با

زائدة عن العبادات الواردة، وال اخرتاع وصف وهيئة لعبادة مرشوعة، وإنام 

املراد إحلاق صورة غري منصوصة بصورة منصوصة برشط معرفة العلة يف 

ومن هنا فليس من جمال . األصل املقيس عليه، وحتققها يف الفرع املقيس

ادثة وال إجياب الزكاة فيام مل يوجبه الرشع وليس من القياس إجياب صالة ح

 )٢٣٥(.جمال القياس أيضًا اخرتاع صفة لصالة الظهر مثًال غري الصفة املعروفة

                                                           

)
٢٣٤

 - هـ١٤٢٠. (اإلسنوي، مجال الدين أبو حممد عبد الرحيم بن احلسن بن عيل اإلسنوي الشافعّي ) 

 .٣١٥: ص. ميةدار الكتب العل: بريوت. ١ط. هناية السول رشح منهاج الوصول). م١٩٩٩

 .١٥٨: ص .البدعة اإلضافيةالعرصي، ) ٢٣٥(



١٣٦ 

 

 املبحث الثالث

َصىلَّ اهللاَُّ َعَليِْه - بعد وفاة رسول اهللا  - َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْهم- ل الصحابة افعأ

 - َوَسلَّمَ 

َصىلَّ -هم أعلم الناس هبدي رسول اهللا  -اهللاَُّ َعنُْهمَرِيضَ -الصحابة الكرام 

أهنم  -َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْهم-وقد ثبت عنهم . وسنته وطريقته -اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

وفيام يأيت أمثلة  .-َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -  ابتدأوا عددًا من األمور بعد موته

 .ذلكمن 

القرآن الكريم يف  - َرِيضَ اهللاَُّ َعنْهُ - بكر الصديق  مجع أيب: املطلب األول

 مصحف

حفظه يف الصدور، : األول. ُيطلق مصطلح مجع القرآن عىل معنيني أساسيني

 ﴿: قال تعاىل. مجعه عن طريق كتابته: والثاين       

          ﴾. (٢٣٦)مجع القرآن يف صدرك ثم إثبات : واملعنى

                                                           

 .١٨-١٧: القيامة) ٢٣٦(
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ِقِه ِيف (٢٣٧) .قراءته عىل لسانك واملَُْراُد بِاْجلَْمِع ُهنَا َمجٌْع َخمُْصوٌص َوُهَو َمجُْع ُمَتَفرِّ

َورِ  ُحِف ِيف ُمْصَحٍف َواِحٍد ُمَرتَِّب السُّ   (٢٣٨).ُصُحٍف ُثمَّ َمجُْع تِْلَك الصُّ

ءٍ  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - لقد ُقبَِض النَّبِيُّ  َوَكاَن . َوَملْ َيُكِن اْلُقْرآُن ُمجَِع ِيف َيشْ

َة َوَقِوَي َأْمُرُه َبْعَد َمْوِت النَّبِيِّ  َعى النُُّبوَّ اِب ادَّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه - ُمَسْيلَِمُة اْلَكذَّ

يُق َخالَِد ْبَن اْلَولِيِد َفَجهَّ . بِاْرتَِداِد َكثٍِري ِمَن اْلَعَرِب  -َوَسلَّمَ  دِّ َز إَِلْيِه َأُبو َبْكٍر الصِّ

َحاَبِة  َفَحاَرُبوُه َأَشدَّ ُحمَاَرَبٍة إَِىل َأْن  -َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْهم-ِيف َمجٍْع َكثٍِري ِمَن الصَّ

َحاَبِة َمجَاَعٌة َكثِريَ  َرِيضَ اهللاَُّ -ٌة َخَذَلُه اهللاَُّ َوَقَتَلُه َوُقتَِل ِيف ُغُضوِن َذلَِك ِمَن الصَّ

 (٢٣٩) .َسْبُعِامَئٍة، َوِقيَل َأْكَثرُ : ، ِقيَل -َعنُْهم

 -َرِيضَ اهللاَُّ َعنْهُ -روى البخاري يف صحيحه عن َزْيد ْبن َثابٍِت األَْنَصاِرّي 

بَِأْهِل اْلَيَامَمِة َواملَُْراُد . "َأْرَسَل إَِيلَّ َأُبو َبْكٍر َمْقَتَل َأْهِل الَيَامَمِة َوِعنَْدُه ُعَمرُ ": َقاَل 

َحاَبِة ِيف اْلَوْقَعةِ   (٢٤٠) .ُهنَا َمْن ُقتَِل ِهبَا ِمَن الصَّ

                                                           

)
٢٣٧

 .١٠٦: ١٩. اجلامع ألحكام القرآنالقرطبي، : انظر) 

)
٢٣٨

 .١٢: ٩. فتح الباريالعسقالين، : انظر) 

 .املرجع نفسه )٢٣٩(

 .املرجع نفسه) ٢٤٠(
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إِنَّ الَقْتَل َقْد اْسَتَحرَّ َيْوَم الَيَامَمِة ": إِنَّ ُعَمَر َأَتاِين َفَقاَل : َفَقاَل َأُبو َبْكٍر لَِزْيدٍ 

اِء ِيف املََواطِِن، َفَيْذَهَب َكثٌِري ِمَن بِالنَّاِس، َوإِينِّ َأْخَشى َأْن َيْسَتِحرَّ الَقْتُل بِا لُقرَّ

َمَع الُقْرآنَ  َمُعوُه، َوإِينِّ َألََرى َأْن َجتْ  . "الُقْرآِن إِالَّ َأْن َجتْ

ْ َيْفَعْلُه َرُسوُل اهللاَِّ ": ُقْلُت لُِعَمرَ : َقاَل َأُبو َبْكرٍ  َصىلَّ اهللاَُّ - َكْيَف َأْفَعُل َشيًْئا َمل

 ."ُهَو َواهللاَِّ َخْريٌ ": َفَقاَل ُعَمرُ  "؟- مَ َعَليِْه َوَسلَّ 

َح اهللاَُّ لَِذلَِك َصْدِري، ": َقاَل َأُبو َبْكرٍ  َفَلْم َيَزْل ُعَمُر ُيَراِجُعنِي فِيِه َحتَّى َرشَ

: َوُعَمُر ِعنَْدُه َجالٌِس الَ َيَتَكلَُّم، َفَقاَل َأُبو َبْكٍر لَِزْيدٍ . "َوَرَأْيُت الَِّذي َرَأى ُعَمرُ 

-إِنََّك َرُجٌل َشابٌّ َعاِقٌل، َوالَ َنتَِّهُمَك، ُكنَْت َتْكُتُب الَوْحَي لَِرُسوِل اهللاَِّ "

 ."، َفَتَتبَِّع الُقْرآَن َفاْمجَْعهُ -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

َفنِي َنْقَل َجَبٍل ِمَن اِجلَباِل َما َكاَن َأْثَقَل : َقاَل َزْيدٌ  َعَيلَّ ِممَّا َأَمَرِين بِِه  َفَواهللاَِّ َلْو َكلَّ

ْ َيْفَعْلُه النَّبِيُّ ": ُقْلُت . ِمْن َمجِْع الُقْرآنِ  َصىلَّ اهللاَُّ َعَليِْه - َكْيَف َتْفَعالَِن َشْيئًا َمل

 ."ُهَو َواهللاَِّ َخْريٌ ": َفَقاَل َأُبو َبْكرٍ  "؟- َوَسلَّمَ 



١٣٩ 

 

َح : َقاَل َزْيدٌ  َح اهللاَُّ َلُه َصْدَر َفَلْم َأَزْل ُأَراِجُعُه َحتَّى َرشَ اهللاَُّ َصْدِري لِلَِّذي َرشَ

َقاِع َواألَْكَتاِف، َوالُعُسِب  َأِيب َبْكٍر َوُعَمَر، َفُقْمُت َفَتَتبَّْعُت الُقْرآَن َأْمجَُعُه ِمَن الرِّ

َجالِ   (٢٤١) .َوُصُدوِر الرِّ

ومثله قول زيد أليب -وموضع الشاهد من هذه القصة قول أيب بكر لعمر 

يدّل  "؟- َصىلَّ اهللاَُّ َعَليِْه َوَسلَّمَ - َكْيَف َأْفَعُل َشيْئًا َملْ َيْفَعْلُه َرُسوُل اهللاَِّ ": -بكر

عىل أن هذا اجلمع ُحمَْدٌث؛ إذ لو مل يكن كذلك ملا امتنع أبو بكر وزيد يف 

 -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -الوهلة األوىل؛ ألن البقاء عىل ما تركه رسول اهللا 

َوُهَو َكَالُم ": قال ابن حجر العسقالين. هون عليهام من اإلتيان بيشء حمدثأ

َباَع َوَينِْفُر ِمَن اِالْبتَِداعِ   (٢٤٢)."َمْن ُيْؤثُِر اِالتِّ

ًال ُثمَّ َزْيُد ْبُن َثابٍِت ": ونقل احلافظ عن ابن َبطَّاٍل أنه قال َام َنَفَر َأُبو َبْكٍر َأوَّ إِنَّ

َُام  ْ َجيَِدا َرُسوَل اهللاَِّ َثانًِيا؛ ِألَهنَّ َفَعَلُه َفَكِرَها َأْن ُحيِالَّ  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -  َمل

ُسوِل َفَلامَّ َنبََّهُهَام ُعَمُر  يِن َعَىل اْحتَِياِط الرَّ َأْنُفَسُهَام َحمَلَّ َمْن َيِزيُد اْحتَِياُطُه لِلدِّ

                                                           

)
٢٤١

 ٧٤: ٩؛ ٤٩٨٦: رقمحديث  ١٨٣: ٦؛ ٤٦٧٩: حديث رقم ٧١: ٦. صحيح البخاريالبخاري، ) 

 .٧١٩١: حديث رقم

 .١٢: ٩. فتح الباريالعسقالين،  )٢٤٢(
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ْ ُجيَْمِع اْلُقْرآُن  َعَىل َفاِئَدِة َذلَِك َوَأنَُّه َخْشَيةَ  َ اْحلَاُل ِيف املُْْسَتْقَبِل إَِذا َمل َأْن َيَتَغريَّ

ْهَرِة َرَجَعا إَِلْيهِ  َوَدلَّ َذلَِك َعَىل َأنَّ فِْعَل . َفَيِصُري إَِىل َحاَلِة اْخلََفاِء َبْعَد الشُّ

َد َعِن اْلَقَراِئِن َوَكَذا َتْرُكُه َال َيُدلُّ  رَّ ُسوِل إَِذا َجتَ ِريمٍ  الرَّ  (٢٤٣)."َعَىل ُوُجوٍب َوَال َحتْ

ُسوِل، َبْل ُهَو ": وتعقبه احلافظ بقوله َياَدِة َعَىل اْحتَِياِط الرَّ َوَلْيَس َذلَِك ِمَن الزِّ

ُسوُل  َدَها الرَّ تِي َمهَّ ثم نقل . "-َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ُمْسَتَمدٌّ ِمَن اْلَقَواِعِد الَّ

َكاَن الَِّذي َفَعَلُه َأُبو َبْكٍر ِمْن َذلَِك َفْرُض كَِفاَيٍة بَِدَالَلِة ": ِينِّ كالم ابن اْلَباِقالَّ 

َمَع َقْولِِه  (٢٤٤)»َال َتْكُتُبوا َعنِّي َشْيًئا َغْريَ اْلُقْرآنِ «: -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - َقْولِِه 

  َتَعاَىل ﴿    ﴾ (٢٤٥)﴿ َوَقوله     

 ﴾(٢٤٦) ﴿ َوَقْولِِه      ﴾.(٢٤٧)  َفُكلُّ َأْمٍر َيْرِجُع

ْحَصاِئِه َوِحْفظِِه َفُهَو َواِجٌب َعَىل اْلكَِفاَيةِ  َوَكاَن َذلَِك ِمَن النَِّصيَحِة ِهللاَِّ . ِإلِ

تِِهمْ  ِة املُْْسلِِمَني َوَعامَّ - َوَقْد َفِهَم ُعَمُر َأنَّ َتْرَك النَّبِيِّ . َوَرُسولِِه َوكَِتابِِه َوَأِئمَّ

                                                           

 .املرجع نفسه )٢٤٣(

)
٢٤٤

 .٣٠٠٤: حديث رقم ٢٢٩٨: ٤. صحيح مسلممسلم، : انظر. رواه مسلم )

)
٢٤٥

 .١٧: القيامة) 

 .١٨: األعىل) ٢٤٦(

 .٢: البينة) ٢٤٧(
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َمجَْعُه َال َدَالَلَة فِيِه عىل املنع، َوَرَجَع إَِلْيِه َأُبو َبْكٍر ملََّا َرَأى  -َلْيِه َوَسلَّمَ َصىلَّ اهللاَُّ عَ 

ُه َلْيَس ِيف املَْنُْقوِل َوَال ِيف املَْْعُقوِل َما ُينَافِيِه َوَما  َصاَبِة ِيف َذلَِك َوَأنَّ َوْجَه اْإلِ

تَُّب َعَىل َتْرِك َمجِْعِه ِمْن َضَياعِ  َبْعِضِه ُثمَّ َتاَبَعُهَام َزْيُد ْبُن َثابٍِت َوَساِئُر  َيَرتَ

َحاَبِة َعَىل َتْصِويِب َذلَِك    (٢٤٨)."الصَّ

ها ما : قيل له. "هذه مصلحة مرسلة، وليست بدعة حسنة": فإن قيل سمِّ

- فهي حمدثٌة مل تكن معهودة يف عرص رسول اهللا  - مصلحًة أم بدعةً –شئَت 

وإنام . بال شك، وإال ملا قال أبو بكر وزيد ما قااله -َوَسلَّمَ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه 

اخلالف يف تسميتها، هل تسمى هذه املحدثة بدعة نظرًا إىل كوهنا حمدثة، أم 

فهذه  "كل حمدثة بدعة"فإن قلَت . تسمى مصلحة نظرًا إىل ما يتضمن فيها

ها بدعًة إذاً  فهذا  "دثة سيئةإنام البدعة كل حم": وإن قلت. حمدثة أيضًا فسمِّ

فريجع األمر إىل . -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - ختصيص لعموم قول رسول اهللا 

 .واهللا أعلم. االتفاق يف املضمون مهام اختلفت العبارات

                                                           

 .١٤: ٩. فتح الباريالعسقالين،  )٢٤٨(
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 - َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -قد كان القرآن مكتوبًا يف عرص رسول اهللا ": فإن قيل

فكان ما فعله أبو بكر إنام هو إعادة . واألكتاف يف الرقاع واللخاف والعسب

أما : قيل له. "، وليس ابتداعاً -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ما فعله رسول اهللا 

يف الرقاع  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - كون القرآن مكتوبًا يف عرص رسول اهللا 

ا هنا عن مجع واللخاف والعسب واألكتاف فهذا صحيح، ولكن حديثن

َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه - القرآن يف مصحف واحد، وهذا الذي مل يفعله رسول اهللا 

يسمى  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -قبل موته، وكل ما مل يعهد يف عرصه  -َوَسلَّمَ 

ما نقله احلافط ابن كون أيب بكر أول من مجع القرآن ويؤيد . يف اللغةبدعة 

َأْعَظُم ": أنه قال -َرِيضَ اهللاَُّ َعنْهُ - عن عيل بن أيب طالب  حجر العسقالين

ُل َمْن َمجََع  -َرْمحَُة اهللاَِّ َعَىل َأِيب َبْكرٍ - النَّاِس ِيف املََْصاِحِف َأْجًرا َأُبو َبْكٍر  ُهَو َأوَّ

َوَقْد ": قال احلافط. مجعه يف مصحف: -واهللا أعلم-يعني  (٢٤٩)."كِتَاَب اهللاَِّ

ُه ُكتَِب ِيف َعْهِد النَّبِيِّ َكاَن الْ  َلكِْن َغْريُ َجمُْموٍع  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - ُقْرآُن ُكلُّ

ور  (٢٥٠)."ِيف َمْوِضٍع َواِحٍد َوَال ُمَرّتب السُّ

                                                           

 .١٢: ٩. املرجع نفسه )٢٤٩(

 .املرجع نفسه) ٢٥٠(



١٤٣ 

 

ِه أهنم قالوا َتَمُل َأْن َيُكوَن ": ونقل احلافظ عن اْخلَطَّاِيبّ َوَغْريِ َصىلَّ اهللاَُّ -ُحيْ

ُبُه ِمْن ُوُروِد َناِسٍخ  -َوَسلَّمَ َعَلْيِه  قَّ إِنََّام َملْ َجيَْمِع اْلُقْرآَن ِيف املُْْصَحِف ملَِا َكاَن َيَرتَ

 - َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َفَلامَّ اْنَقَىض ُنُزوُلُه بَِوَفاتِِه . لَِبْعِض َأْحَكاِمِه َأْو تَِالَوتِهِ 

اِدِق بَِضَامِن ِحْفظِِه َعَىل َهِذِه َأْهلََم اهللاَُّ اْخلَُلَفاَء الرَّ  اِشِديَن َذلَِك َوَفاًء لَِوْعِد الصَّ

ِة  ِديَّ ِة املَُْحمَّ ًفا-اْألُمَّ يِق . -َزاَدَها اهللاَُّ َرشَ دِّ َفَكاَن اْبتَِداُء َذلَِك َعَىل َيِد الصِّ

 (٢٥١)." -َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْهام- بمشورة عمر 

الناس مجاعة واحدة  - َرِيضَ اهللاَُّ َعنْهُ - طاب مجع عمر بن اخل: املطلب الثاين

 عىل إمام واحد يف قيام رمضان

بأصحابه يف بعض الليايل يف رمضان،  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -قد صىل النبي 

ومل يواظب عليها، وبّني العذر يف ترك املواظبة، وهو خشية أن تكتب 

 (٢٥٢).فيعجزوا عنها

                                                           

 .١٢: ٩. فتح الباريالعسقالين،  )٢٥١(

 .١٣٦: ٢٧. املوسوعة الفقهية الكويتيةجمموعة من املؤلفني، : انظر) ٢٥٢(



١٤٤ 

 

عىل صالة  -َرِيضَ اهللاَُّ َعنْهُ - زمن عمر بن اخلطاب ثم واظب املسلمون من 

ْمحَِن ْبُن َعْبد الَقاِريِّ . الرتاويح مجاعة َخَرْجُت َمَع ُعَمَر ْبِن : َقاَل َعْبُد الرَّ

، َلْيَلًة ِيف َرَمَضاَن إَِىل املَْسِجِد، َفإَِذا النَّاُس َأْوَزاٌع -َرِيضَ اهللاَُّ َعنْهُ -اخلَطَّاِب 

قُ  ْهُط، َفَقاَل ُمَتَفرِّ ُجُل َفُيَصيلِّ بَِصَالتِِه الرَّ ُجُل لِنَْفِسِه، َوُيَصيلِّ الرَّ وَن، ُيَصيلِّ الرَّ

ُثمَّ َعَزَم،  "إِينِّ َأَرى َلْو َمجَْعُت َهُؤالَِء َعَىل َقاِرٍئ َواِحٍد، َلَكاَن َأْمَثَل ": ُعَمرُ 

َعُه َلْيَلًة ُأْخَرى، َوالنَّاُس ُيَصلُّوَن َفَجَمَعُهْم َعَىل ُأَيبِّ ْبِن َكْعٍب، ُثمَّ َخَرْجُت مَ 

تِي َينَاُموَن َعنَْها َأْفَضُل ِمَن ": بَِصَالِة َقاِرِئِهْم، َقاَل ُعَمرُ  نِْعَم البِْدَعُة َهِذِه، َوالَّ

تِي َيُقوُمونَ  َلهُ  "الَّ ْيِل َوَكاَن النَّاُس َيُقوُموَن َأوَّ  (٢٥٣) .ُيِريُد آِخَر اللَّ

وهو -أّول من مجع الناس فيها عىل إمام واحد  -اهللاَُّ َعنْهُ  َرِيضَ - وكان عمر 

ُأَيبّ بن كعب، وذلك يف السنة الرابعة عرشة من اهلجرة، لنحو سنتني خلتا 

فصالها مجاعة والصحابة  -من خالفته، ويف رمضان الثاين من خالفته

متوافرون من املهاجرين واألنصار، وما رّد عليه واحد منهم، بل ساعدوه، 

 (٢٥٤) .ووافقوه، وأمروا بذلك، فكان إمجاعًا منهم

                                                           

 .٢٠١٠: حديث رقم ٤٥: ٣. صحيح البخاري البخاري،) ٢٥٣(

 .١٣٨: ٢٧. املوسوعة الفقهية الكويتيةجمموعة من املؤلفني، : انظر )٢٥٤(



١٤٥ 

 

وروي أنَّ أيبَّ بن  (٢٥٥).أهنا حمدثة مل تكن: ، يعني"نعمِت البدعُة هذه": قوله

. "قد علمُت، ولكنَّه حسنٌ ": ، فقال عمرُ "إنَّ هذا مل يكن": كعب قال له

ومراُده أنَّ هذا الفعَل مل يكن عىل هذا الوجه قبل هذا الوقت، ولكن له 

يعِة ُيرجع إليهاأ  (٢٥٦) .صوٌل مَن الرشَّ

وهذا من أرصح األدلة عىل البدعة . فقد سّن عمر سنًة حسنًة وسامها بدعةً 

أما كوهنا بدعة فظاهر . احلسنة، وهذه هي حقيقتها، وقد ّرصح عمر بذلك

- ، وكل ما مل يكن معهودًا يف عرص رسول اهللا "إنَّ هذا مل يكن": من قول ُأَيبّ 

سمي بدعًة، وهذا يقوي تعريف العز بن عبد السالم  -اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصىلَّ 

يدل عىل علمه التام هبذا  "قد علمُت ": وكذلك إقرار عمر بقوله. السابق

 . "ولكنَّه حسنٌ ": اإلحداث، وأما كوهنا حسنة فظاهر من قول عمر

                                                           

)
٢٥٥

ِمريي، كامل الدين أ )  - هـ ١٤٢٥. (بو البقاء حممد بن موسى بن عيسى بن عيل الشافعيالدَّ

: ١٠. دار املنهاج: جدة. ١ط). حمققون(جلنة علمية . النجم الوهاج يف رشح املنهاج). م٢٠٠٤

٣٢٤. 

 .٧٨٤: ٢. جامع العلوم واحلكم يف رشح مخسني حديثا من جوامع الكلمابن رجب، ) ٢٥٦(



١٤٦ 

 

لبدعة واستدل الشافعي بقول عمر هذا عىل تقسيم البدعة وقّرر بأن ا

وهي ما خالف -، ومذمومة  -وهي ما وافق السنة-حممودة : رضبان

 .عىل ما سبق بيانه -السنة

فإن كانت بدعة، فهي بدعة حممودة، ألهنا مل تكن بخالف ما ": قال البيهقي

ألهنا مل تكن "وقوله  (٢٥٧)."- َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - مىض من عهد النبي 

رشنا سابقًا إىل أن املحدثات ال تكون مذمومة يوضح ما أ "الخ...بخالف

 .-َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -إال إذا خالفت ما مىض من عهد النبي 

َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه -كيف سّميتم صالة الرتاويح بدعًة مع أن النَّبِّي ": فإن قيل

 "النَّاُس َخْلَفُه؟َقْد َقاَم ِهبَا ِيف املَْْسِجِد، َواْجَتَمَع  -َوَسلَّمَ 

إنام البدعة يف تلك الكيفية املحدثة التي مل تكن موجودة يف عرص : فاجلواب

، ال يف ذات الصالة؛ ألهنا من مجلة التطوعات -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -النَّبِّي 

فذات . املطلقة التي جيوز أداؤها فرادى ومجاعة عىل أصح القولني من العلامء

                                                           

عدنان عبد الرمحن جميد . فضائل األوقات). هـ١٤١٠. (البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل )٢٥٧(

 .٢٦٧: ص. مكتبة املنارة: مكة املكرمة.). ط.د). (حمقق(القييس 



١٤٧ 

 

وإنام البدعة يف . ليست بدعة، وكذلك أداؤها مجاعة ليس بدعةالصالة 

. - َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -الكيفية املحدثة التي تكن موجودة يف عرص النبي 

 .فإحداث الكيفية املعينة هلذه الصالة هو املراد باالبتداع

َعْن تلك الكيفية خلشيته  -لَّمَ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَس -إنام َأْمَسَك النَّبِّي ": وإن قيل

ِة، لقوله  َقْد َرَأْيُت الَِّذي «: -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -أن تفرض َعَىل اْألُمَّ

 (٢٥٨)»َصنَْعُتْم َفَلْم َيْمنَْعنِي ِمَن اْخلُُروِج إَِلْيُكْم إِالَّ َأينِّ َخِشيُت َأْن ُيْفَرَض َعَلْيُكمْ 

ِة َفِفي َهَذا اْحلَِديِث مَ  ًال ِهبِْم َدلِيٌل َعَىل ِصحَّ ا َيُدلُّ َعَىل َكْوِهنَا ُسنًَّة؛ َفإِنَّ ِقَياَمُه َأوَّ

اْلِقَياِم ِيف املَْْسِجِد َمجَاَعًة ِيف َرَمَضاَن، َواْمتِنَاَعُه َبْعَد َذلَِك ِمَن اْخلُُروِج َخْشَيَة 

اِض َال َيُدلُّ َعَىل اْمتِنَاِعِه ُمْطَلًقا؛ ِألَ  يٍع، اِالْفِرتَ نَّ َزَماَنُه َكاَن َزَماَن َوْحٍي َوَتْرشِ

يِع  ُة التَّْرشِ ْلَزاِم، َفَلامَّ َزاَلْت ِعلَّ َفُيْمكُِن َأْن ُيوَحى إَِلْيِه إَِذا َعِمَل بِِه النَّاُس بِاْإلِ

، َوَقْد َثَبَت ؛ َرَجَع اْألَْمُر إَِىل َأْصلِهِ - َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -بَِمْوِت َرُسوِل اهللاَِّ 

 ."اْجلََواُز َفَال َناِسَخ َلهُ 

                                                           

 .١٦٠٤: حديث رقم ٢٠٢: ٣. سنن النسائيالنسائي، : انظر. رواه النسائي يف سننه )٢٥٨(



١٤٨ 

 

- ونحن أيضًا نقول ذلك، إال أننا نفرق بني ما فعله َرُسوُل اهللاَِّ : فاجلواب

، فإن ما فعله -َرِيضَ اهللاَُّ َعنْهُ - وبني ما أحدثه عمر  - َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

من اْلِقَيام ِيف املَْْسِجِد َمجَاَعًة إنام كان من  -لَّمَ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَس - َرُسوُل اهللاَِّ 

غري موعد وال أمر وال إعالن، وحدوث اجلامعة إنام يكون بصدفة ومل يكن 

وال موعد منه، ففي حديث َعاِئَشَة  - َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - بأمر من النَّبِّي 

َصىلَّ -َأنَّ َرُسوَل اهللاَِّ : ما يدل عىل ذلك - لَّمَ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَس - َزْوج النَّبِيِّ 

َخَرَج َلْيَلًة ِيف َجْوِف اللَّْيِل ُيَصيلِّ ِيف املَْْسِجِد، َفَصىلَّ ِرَجاٌل  -اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

ُثوا بَِذلَِك َفاْجَتَمَع َأْكَثُر ِمنُْهْم، َفَخَرَج  َرُسوُل  بَِصَالتِِه، َفَأْصَبَح النَّاُس َفَتَحدَّ

ْيَلَة الثَّانَِيَة َفَصىلَّ َفَصلُّوا َمَعُه، َفَأْصَبَح النَّاُس  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -اهللاَِّ  اللَّ

ْيَلِة الثَّالَِثِة، َفَخَرَج َرُسوُل اهللاَِّ  ُثوا بَِذلَِك َوَكُثَر َأْهُل املَْْسِجِد ِيف اللَّ َصىلَّ -َفَتَحدَّ

ابَِعُة َعَجَز  - َوَسلَّمَ  اهللاَُّ َعَلْيهِ  ْيَلُة الرَّ ُيَصيلِّ َفَصلُّوا بَِصَالتِِه، َفَلامَّ َكاَنِت اللَّ

، َفَطِفَق - َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -املَْْسِجُد َعْن َأْهلِِه َفَلْم َخيُْرْج إَِلْيِهْم َرُسوُل اهللاَِّ 

َالُة، َفَلْم : ِرَجاٌل ِمنُْهْم َيُقوُلونَ  َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه -َخيُْرْج إَِلْيِهْم َرُسوُل اهللاَِّ الصَّ

ْبِح َفَلامَّ َقَىض َصَالَة اْلَفْجِر َأْقَبَل َعَىل النَّاِس  -َوَسلَّمَ  َحتَّى َخَرَج لَِصَالِة الصُّ



١٤٩ 

 

َد، ُثمَّ َقاَل  ُه َملْ َخيَْف َعَيلَّ َشْأُنُكْم َوَلكِْن َخ «: َفَتَشهَّ ا َبْعُد، َفإِنَّ ِشيُت َأْن ُيْفَرَض َأمَّ

  (٢٥٩)»َعَلْيُكْم َفَتْعِجُزوا َعنَْها

أما ما أحدثه . كان يف آخر الليل -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - وقيام رسول اهللا 

فكان عن موعد وبأمر منه وكان يف أول الليل بعد  -َرِيضَ اهللاَُّ َعنْهُ -عمر 

َام َملْ ُيِقْم َذلَِك ِألََحِد  -َرِيضَ اهللاَُّ َعنْهُ -وأما َأُبو َبْكٍر الصديق . صالة العشاء فإِنَّ

ا ِألَنَُّه َرَأى َأنَّ ِقَياَم ال: َأْمَرْينِ  ْيِل َوَما ُهْم بِِه َعَلْيِه َكاَن َأْفَضَل إِمَّ نَّاِس آِخَر اللَّ

َل اللَّْيلِ  ا لِِضيِق َزَمانِِه ... ِعنَْدُه ِمْن َمجِْعِهْم َعَىل إَِماٍم َأوَّ  -َرِيضَ اهللاَُّ َعنْهُ -َوإِمَّ

ِة َوَغْريِ ذَ  دَّ لَِك ِممَّا ُهَو آَكُد ِمْن َعِن النََّظِر ِيف َهِذِه اْلُفُروِع، َمَع ُشْغلِِه بَِأْهِل الرِّ

اِويِح  َ ْسَالُم ِيف َزَمِن ُعَمَر . َصَالِة الرتَّ َد اْإلِ ، َوَرَأى -َرِيضَ اهللاَُّ َعنْهُ - َفَلامَّ َمتَهَّ

َلْو ُمجَِعِت النَّاُس َعَىل َقاِرٍئ : النَّاَس ِيف املَْْسِجِد َأْوَزاًعا َكَام َجاَء ِيف اْخلََربِ َقاَل 

                                                           

)
٢٥٩

البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى : انظر .السنن الصغريرواه البهقي يف  )

ْوِجردي اخلراساين عبد املعطي أمني قلعجي . السنن الصغري). م١٩٨٩ -هـ ١٤١٠. (اخلُْرسَ

 .٨١٦: حديث رقم ٢٩٤: ١. جامعة الدراسات اإلسالمية: كراتيش. ١ط). حمقق(



١٥٠ 

 

ْيِل َأْفَضُل . َأْمَثَل  َواِحٍد َلَكانَ  ُثمَّ . َفَلامَّ َتمَّ َلُه َذلَِك؛ َنبََّه َعَىل َأنَّ ِقَياَمُهْم آِخَر اللَّ

َتِمُع َعَىل َضَالَلةٍ  ُة َال َجتْ ِة َذلَِك َوإِْقَراِرِه، َواْألُمَّ َلُف َعَىل ِصحَّ َفَق السَّ  (٢٦٠).اتَّ

اِر َظاِهِر اْحلَاِل فحسب، أي ومل تكن تسمية عمر صالة الرتاويح بِْدَعًة بِاْعتِبَ 

َفَق َأْن َملْ َتَقْع ِيف َزَماِن  - َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ِمْن َحْيُث َتَرَكَها َرُسوُل اهللاَِّ  َواتَّ

، بل إهنا بِْدَعٌة ِيف املَْْعنَى أيضًا من حيث الكيفية -َرِيضَ اهللاَُّ َعنْهُ -َأِيب َبْكٍر 

وال  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -وجودة يف زمان َرُسول اهللاَِّ املحدثة التي مل تكن م

 .-َرِيضَ اهللاَُّ َعنْهُ - ِيف َزَماِن َأِيب َبْكٍر 

رغم عدم  -َرِيضَ اهللاَُّ َعنْهُ -فصالة الرتاويح بالكيفية التي أحدثها عمر 

ن ختالف ما مىض مل تك -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -وجودها يف عرص رسول اهللا 

قال ابن حجر . فكانت بدعة حسنة -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - من عهده 

                                                           

 .٢٤٩: ١. االعتصامالشاطبي،  )٢٦٠(



١٥١ 

 

يٌح يف ُحُدوثَِها َبْعَدُه ": اهليتمي َح - َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - َفُهَو َرصِ ، َوبِِه َرصَّ

افِِعيُّ َوَتبُِعوُه، َلكِنََّها بِْدَعٌة َحَسنَةٌ    (٢٦١)."الشَّ

فكم من حمدث حسن، كام قيل يف إقامة اجلامعات يف ": لغزايلوقال ا

إنام . وأهنا بدعة حسنة - ريض اهللا عنه-الرتاويح إهنا من حمدثات عمر 

 (٢٦٢) ."البدعة املذمومة ما يصادم السنة القديمة أو يكاد يفيض إىل تغيريها

افِِعيُّ ِيف اْلَقِديِم يستحب صالة الرجل يف بيته، قال َوإِْن َصىلَّ ": وكان الشَّ

ولكنه استحسن هذه  (٢٦٣)."َرُجٌل لِنَْفِسِه ِيف َبْيتِِه ِيف َرَمَضاَن َفُهَو َأَحبُّ إَِيلَّ 

َها ِيف َمجَاَعٍة َفَحَسنٌ ": الكيفية التي أحدثها عمر، قال  (٢٦٤)."َوإِْن َصالَّ

                                                           

. ن أبو العباس أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي السعدي األنصارياهليتمي، شهاب الدي )٢٦١(

 .١٩٥: ١. املكتبة اإلسالمية): ن.د.). (ط.د.). (م.د. (الفتاوى الفقهية الكربى.). ت.د(

)
٢٦٢

 .٢٧٦: ١. إحياء علوم الدينالغزايل،  )

)
٢٦٣

. معرفة السنن واآلثار. .)ت.د. (البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل: انظر. رواه البيهقي )

 .٥٣٩٤رقم املسلسل  ٣٦: ٤. دار الوعي: حلب. ط). حمقق(عبد املعطي أمني قلعجي 

 .٥٣٩٨رقم املسلسل  ٣٦: ٤. املرجع نفسه )٢٦٤(



١٥٢ 

 

- وجدير بالذكر أن ما اعتاده الناس من إكثار الركعات يف صالة الرتاويح 

أيضًا من  -كام روي أن الناس يف املدينة كانوا يصلون الرتاويح أربعني ركعة

حديث يف عدد ركعاته يف  - َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -البدع إذ مل يثبت عن النبي 

كان ال يزيد يف  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - صالة الرتاويح إال حديث عائشة أنه 

عىل إحدى عرشة ركعة كام رواه  - صالته، ال يف رمضان وال يف غريه

َكْيَف َكاَنْت ": أهنا سئلت - َرِيضَ اهللاَُّ َعنَْها-البخاري يف صحيحه عن َعاِئَشَة 

َما َكاَن «: َفَقاَلْت  "َرَمَضاَن؟ِيف  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َصَالُة َرُسوِل اهللاَِّ 

ِه َعَىل إِْحَدى  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - َرُسوُل اهللاَِّ  َيِزيُد ِيف َرَمَضاَن َوالَ ِيف َغْريِ

، ُثمَّ ُيَصيلِّ َأْرَبًعا، َفَال  نَّ
َة َرْكَعًة ُيَصيلِّ َأْرَبًعا، َفَال َتَسْل َعْن ُحْسنِِهنَّ َوُطوِهلِ َعْرشَ

، ُثمَّ ُيَصيلِّ َثَالًثاتَ  نَّ
 (٢٦٥).»َسْل َعْن ُحْسنِِهنَّ َوُطوِهلِ

الذي وردت به األحاديث الصحيحة واحلسان األمر بقيام ": قال السيوطي

َصىلَّ اهللاَُّ -رمضان والرتغيب فيه من غري ختصيص بعدد، ومل يثبت أن النبي 

                                                           

)
٢٦٥

ِه َعَىل «حديث )  َة َما َكاَن َرُسوُل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َيِزيُد ِيف َرَمَضاَن َوالَ ِيف َغْريِ إِْحَدى َعْرشَ

: حديث رقم ٥٣: ٢. صحيح البخاري البخاري،: انظر. رواه البخاري يف صحيحه» َرْكَعةً 

 .٣٥٦٩: حديث رقم ١٩١: ٤؛ ٢٠١٣: حديث رقم ٤٥: ٣؛ ١١٤٧



١٥٣ 

 

ليايل صالة مل يذكر  صىل الرتاويح عرشين ركعة، وإنام صىل -َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

عددها، ثم تأخر يف الليلة الرابعة خشية أن تفرض عليهم فيعجزوا 

 (٢٦٦)."عنها

ْ َيِصحَّ َذلَِك ": وقال ابن حجر اهليثمي َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه - أن النبي : يعني-َمل

يَن َرْكَعةً  -َوَسلَّمَ  اِويَح ِعْرشِ َ ِغيُب فِيِه َبْل اْألَْمُر بِِقَياِم َرَمَض  -َصىلَّ الرتَّ ْ اَن َوالرتَّ

ْ ُيْذَكْر  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ِمْن َغْريِ ِذْكِر َعَدٍد، َوَصَالُتُه  ِهبِْم َصَالٌة َمل

َر ِيف َرابِِع َلْيَلٍة َخْشَيَة َأْن ُتْفَرَض َعَلْيِهْم َفَيْعِجُزوا َعنَْها،  َعَدُدَها َلَياِيلَ ُثمَّ َتَأخَّ

ا َما  ُه َوَأمَّ َكاَن ُيَصيلِّ ِيف َرَمَضاَن - َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َوَرَد ِمْن ُطُرٍق َأنَّ

يَن َرْكَعًة َواْلِوْتَر َوِيف ِرَواَيٍة ِزَياَدُة  ْعِف ) ِيف َغْريِ َمجَاَعةٍ (ِعْرشِ َفُهَو َشِديُد الضَّ

ِرحيً  ِة ِيف َأَحِد ُرَواتِِه َجتْ ااْشَتدَّ َكَالُم اْألَِئمَّ  (٢٦٧)."ا َوَذم�

ومع ذلك فقد ثبت أن النَّاس َكانوا َيُقوُموَن ِيف َزَماِن ُعَمَر ْبِن اْخلَطَّاِب ِيف 

يَن َرْكَعةً  افِِعيُّ . َرَمَضاَن بَِثَالٍث َوِعْرشِ ٍء ِمْن ": َقاَل اإلمام الشَّ َوَلْيَس ِيف َيشْ

                                                           

)
٢٦٦

املصابيح يف ). م١٩٨٦- هـ١٤٠٦. (السيوطي، أبو الفضل جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر) 

 .١٥-١٤: ص. دار عامر: عامن.). ط.د.). (م.د. (صالة الرتاويح

 .١٩٥: ١. الفتاوى الفقهية الكربىاهليتمي، ) ٢٦٧(



١٥٤ 

 

ُه َنا ُجوَد َهَذا ِضيٌق، َوَال َحدٌّ ُينَْتَهى إَِلْيِه؛ ِألَنَّ فَِلٌة َفإِْن َأَطاُلوا اْلِقَياَم َوَأَقلُّوا السُّ

ُجوَد َفَحَسنٌ  ُكوَع َوالسُّ ، َوإِْن َأْكَثُروا الرُّ فثبت  (٢٦٨)."َفَحَسٌن، َوُهَو َأَحبُّ إَِيلَّ

 . هبذا أن إكثار الركعات يف صالة الرتاويح أيضًا من البدع احلسنة

كل شهر رمضان يف مساجد وبناء عىل هذا، فام حدث يف زماننا هذا يف 

أيب بكر الصديق، -البالد، من رفع الصوت بالرتيض عن اخللفاء الراشدين 

وعمر بن اخلطاب، وعثامن بن عفان، وعيل بن أيب طالب، ريض اهللا عنهم 

بعد كل أربع ركعات، واخلطبة القصرية بعد كل  -وعن الصحابة أمجعني

، ومواظبة اإلمام عىل قراءة جزء أربع ركعات يلقيها شيخ يف القرية أو املدينة

واحد يف كل ليلة حتى خيتمها يف آخر رمضان، هذه كلها كيفيات جديدة مل 

كم فينبغي أن حي -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -تكن موجودة يف عرص رسول اهللا 

؛ ألهنا وإن مل تكن موجودة يف عرص رسول اهللا عليها بأهنا من البدع احلسنة

إال أهنا مل ختالف شيئًا من الرشع، بل جاءت األدلة  -  َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصىلَّ اهللاَُّ -

 .واهللا أعلم. الرشعية العامة عىل جوازها

                                                           

 .٥٤٠٩: رقم املسلسل ٢٤: ٤. معرفة السنن واآلثارالبيهقي، : انظر. رواه البيهقي) ٢٦٨(



١٥٥ 

 

األذان قبل دخول  - َرِيضَ اهللاَُّ َعنْهُ - زيادة عثامن بن عفان : املطلب الثالث

 وقت اجلمعة

وأيب بكر وعمر  -َوَسلَّمَ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه -كان األذان عىل عهد رسول اهللا 

وملا كان عهد عثامن اتسعت املدينة . األذان واإلقامة: أذانني يوم اجلمعة، أي

وكان هو -املنورة، وكثر الناس، وتباعدت البيوت عن املسجد النبوي 

فأراد عثامن دعوهتم للصالة قبل وقتها، فرأى  -مسجَدهم الذي جيمعون فيه

أو  -باعتبار الزمان-بمدة، فزاد النداء األول  أن يزيد أذانًا آخر قبل الزوال

ْوراء"عىل دار له يف السوق يقال هلا  -باعتبار الترشيع-الثالث  تنبيهًا  "الزَّ

للناس عىل قرب صالة اجلمعة لالستعداد للذهاب إليها، فأّذن بالزوراء 

ان زائد فهذا أذ. َفَثَبَت اْألَْمُر َعَىل َذلَِك . ليعلم الناس أن اجلمعة قد حرضت

واخلليفتني  - َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - عام عهده املسلمون يف زمن رسول اهللا 

 (٢٦٩).-َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْهام-من بعده 

                                                           

: ص. مفهوم البدعة؛ العرفج، ٣٩٤ :٢. فتح الباري رشح صحيح البخاريالعسقالين، : انظر) ٢٦٩(

١٤٢. 



١٥٦ 

 

وكان األمر قبل ذلك أن يؤذن املؤذن عند صعود اإلمام عىل املنرب، وأن يقيم 

اِئِب بْ . إذا فرغ من اخلطبة َكاَن «: ِن َيِزيَد َقاَل ورد يف صحيح البخاري َعِن السَّ

ُلُه إَِذا َجَلَس اِإلَماُم َعَىل املِنَْربِ َعَىل َعْهِد النَّبِيِّ  َصىلَّ اهللاَُّ -النَِّداُء َيْوَم اجلُُمَعِة َأوَّ

 َرِيضَ اهللاَُّ - َفَلامَّ َكاَن ُعْثَامُن . -َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْهَام -َوَأِيب َبْكٍر َوُعَمَر  - َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

ْوَراءِ  -َعنْهُ  وِق » َوَكُثَر النَّاُس َزاَد النَِّداَء الثَّالَِث َعَىل الزَّ وهو َمْوِضٌع بِالسُّ

 (٢٧٠).بِاملَِْدينَةِ 

ُثمَّ َأْحَدَث ُعْثَامُن ": قال الشافعي. واملراد بالنداء الثالث هنا األذان األول

ْوَراءِ  َل َعَىل الزَّ ُينْكُِر َأْن َيُكوَن ُعْثَامُن َأْحَدَثُه  َوَكاَن َعَطاءٌ ... اْألََذاَن اْألَوَّ

 (٢٧١)."َأْحَدَثُه ُمَعاِوَيُة، َواهللاَُّ َأْعَلمُ : َوَيُقوُل 

ُل َفُهَو ُحمَْدٌث، َملْ َيُكْن َعَىل َعْهِد َرُسوِل اهللاَِّ ": قال املاوردي ا اْألََذاُن اْألَوَّ -َفَأمَّ

، َواْخُتلَِف -َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْهَام -َأِيب َبْكٍر َوُعَمَر  ، َوَال َعْهدِ -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

ِل َمْن َأْحَدَثُه َوَأَمَر بِهِ  اِئِب ْبِن َيِزيَد َأنَّ . ِيف َأوَّ َفُحِكَي َعْن َطاُوٍس اْلَيَامِينِّ َوالسَّ

اَن  َل َمْن َأَمَر بِِه ُعْثَامُن ْبُن َعفَّ اِمهِ ِحَني كَ  - َرِيضَ اهللاَُّ َعنْهُ - َأوَّ . ُثَر النَّاُس ِيف َأيَّ

                                                           

 .٩١٢: حديث رقم ٨: ٢. صحيح البخاريالبخاري، ) ٢٧٠(

 .٦٣٩٠- ٦٣٨٧: أثر رقم ٣٣٧: ٤. معرفة السنن واآلثار؛ البيهقي، ٢٢٤: ١. األمالشافعي، ) ٢٧١(



١٥٧ 

 

ُه َأْنَكَر َأْن َيُكوَن ُعْثَامُن  افِِعيُّ َعْن َعَطاٍء َأنَّ َأَمَر بِِه،  -َرِيضَ اهللاَُّ َعنْهُ -َوَحَكى الشَّ

ُل َمْن َأْحَدَثُه ُمَعاِوَيُة، َفاْتُرْكُه َال َبْأَس : َوَقاَل   (٢٧٢)."َأوَّ

ا كان فاملسلمون قد أمجعوا عىل أذان  اجلمعة األول ملا أحدثه معاوية أو وأي�

 (٢٧٣).- ريض اهللا عنهام- عثامن 

، - ريض اهللا عنه- األذان األول الذي أحدثه عثامن : فللجمعة ثالثة نداءات

واألذان الثاين الذي يكون عند اخلطبة، واألذان الثالث وهو اإلقامة؛ ألن 

 (٢٧٤).»َصَالةٌ َبْنيَ ُكلِّ َأَذاَنْنيِ «: اإلقامة تسمى أذانًا كام يف حديث

واألذان عبادة توقيفية، فال يرشع إال يف مواضع خمصوصة، فال يرشع لصالة 

ومع ذلك مل جيد عثامن . العيدين والكسوف واخلسوف واالستسقاء

                                                           

احلاوى .). ت.د. (املاوردي، أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبيب البرصي البغدادي) ٢٧٢(

 .٤٢٩: ٢. دار الفكر: بريوت.). ط.د.). (م.د. (الكبري

)
٢٧٣

 .٤٥٩: ٢. حتفة املحتاجاهليتمي، : انظر) 

)
٢٧٤

: ١. صحيح البخاريالبخاري، : انظر. رواه البخاري ومسلم "َبْنيَ ُكلِّ َأَذاَنْنيِ َصَالةٌ "حديث ) 

حديث  ٥٧٣: ١. صحيح مسلم؛ مسلم، ٦٢٧: حديث رقم ١٢٨: ١؛ ٦٢٤: حديث رقم ١٢٧

 .٨٣٨: رقم



١٥٨ 

 

حرجًا من هذه الزيادة التي ليس فيها نص  -َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْهم-والصحابة 

 (٢٧٥).توقيفي

وبعض أتباع  -اهللا عنهامريض -وقد أنكر بعض الصحابة كابن عمر 

التابعني كسفيان الثوري هذا األذان مطلقًا، ورضيه مجهور العلامء مطلقًا ولو 

 (٢٧٦).كثرت اجلوامع وتقاربت البيوت

ُل َيْوَم اْجلُُمَعِة ": أنه َقاَل  - َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْهام- ورد َعِن اْبِن ُعَمَر  اْألََذاُن اْألَوَّ

 (٢٧٧).ة يف مصنفهرواه ابن أيب شيب. "بِْدَعةٌ 

والذي يظهر أن الناس أخذوا بفعل عثامن يف ": قال ابن حجر العسقالين

وروى ابن أيب شيبة من ... مجيع البالد إذ ذاك لكونه خليفة مطاع األمر

فيحتمل أن يكون قال . األذان األول يوم اجلمعة بدعة: طريق ابن عمر قال

َصىلَّ اهللاَُّ - يكن يف زمن النبي  ذلك عىل سبيل اإلنكار، وحيتمل أنه يريد أنه مل

                                                           

 .١٤٣-١٤٢ :ص. مفهوم البدعةالعرفج، : انظر) ٢٧٥(

: يف موقع إسالم سؤال وجواب اإللكرتوين ١٨٢١٦٩فتوى رقم : انظر) ٢٧٦(

https://islamqa.info/ar/182169  

 .٥٤٤١، ٥٤٣٧: حديث رقم ٤٧٠: ١. مصنف ابن أيب شيبةابن أيب شيبة، : انظر) ٢٧٧(



١٥٩ 

 

وكل ما مل يكن يف زمنه يسمى بدعة، لكن منها ما يكون حسنًا  -َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

وتبني بام مىض أن عثامن أحدثه؛ إلعالم الناس . ومنها ما يكون بخالف ذلك

بدخول وقت الصالة قياسًا عىل بقية الصلوات فأحلق اجلمعة هبا وأبقى 

 (٢٧٨)."ان بني يدي اخلطيبخصوصيتها باألذ

َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه -يستحب ما كان عىل عهد رسول اهللا  وكان اإلمام الشافعي

وإذا أّذن هلا قبل . وال يؤذن للجمعة حتى تزول الشمس": قال. -َوَسلَّمَ 

الزوال أعيد األذان هلا بعد الزوال، فإن أّذن هلا مؤّذن قبل الزوال وآخر بعد 

. ذان الذي بعد الزوال، ومل يعّد األذان الذي قبل الزوالالزوال أجزأ األ

وُأحّب أن يكون األذان يوم اجلمعة حني يدخل اإلمام املسجد وجيلس عىل 

ِذي َكاَن َعَىل َعْهِد َرُسوِل ... موضعه الذي خيطب عليه َُام َكاَن َفاْألَْمُر الَّ َوَأهيُّ

 (٢٧٩)."َحبُّ إَِيلَّ أَ  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -اهللاَِّ 

من  -ريض اهللا عنه-خالصة الكالم، أن األذان الزائد الذي أحدثه عثامن 

 .واهللا أعلم. البدع احلسنة

                                                           

 .٣٩٤ :٢. البخاري فتح الباري رشح صحيحالعسقالين، ) ٢٧٨(

 .٢٢٤: ١. األمالشافعي، ) ٢٧٩(



١٦٠ 

 

 مقيم الصالة - َرِيضَ اهللاَُّ َعنْهُ - إجابة عثامن بن عفان : املطلب الرابع

َن َيُقوُل روى ابن أيب شيبة يف مصنفه َعْن َقَتاَدَة، َأنَّ ُعْثَامَن، َكاَن إَِذا  َسِمَع املَُْؤذِّ

ِه، َفإَِذا َقاَل  ِد َوالتَّْكبِِري ُكلِّ َالةِ ": َكَام َيُقوُل ِيف التََّشهُّ َما ": ، َقاَل "َحيَّ َعَىل الصَّ

َة إِالَّ بِاهللاَِّ َالةُ ": ، َوإَِذا َقاَل "َشاَء اهللاَُّ، َوَال َحْوَل َوَال ُقوَّ : ، َقاَل "َقْد َقاَمِت الصَّ

َالِة َمْرَحًبا َوَأْهًال  َمْرَحًبا" َالةِ "بِاْلَقاِئلَِني َعْدًال، َوبِالصَّ  (٢٨٠).، ُثمَّ َينَْهُض إَِىل الصَّ

َصىلَّ اهللاَُّ -أيضًا مل يرد عن النبي  -َرِيضَ اهللاَُّ َعنْهُ - وهذا الذي فعله عثامن 

َصىلَّ - بنقل صحيح، وليس عنده نص توقيفي من رسول اهللا  -َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 .- َعَلْيِه َوَسلَّمَ اهللاَُّ

يوم  - َرِيضَ اهللاَُّ َعنْهُ - ختصيص عبد اهللا بن مسعود : املطلب اخلامس

 اخلميس للوعظ 

َرِيضَ اهللاَُّ -أن يتخول أصحابه  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -فقد كان هدي النبي 

 روى البخاري يف. باملوعظة من حني آلخر خشية السآمة عليهم -َعنُْهم

                                                           

: حديث رقم ٩٧: ٦؛ ٢٣٦٦: حديث رقم ٢٠٦: ١. املصنف يف األحاديث واآلثارابن أيب شيبة،  )٢٨٠(

٢٩٧٧٣. 



١٦١ 

 

ُر النَّاَس ِيف ُكلِّ َمخِيٍس َفَقاَل َلُه : َعْن َأِيب َواِئٍل، َقاَل صحيحه  َكاَن َعْبُد اهللاَِّ ُيَذكِّ

ْرَتنَا ُكلَّ َيْوٍم؟ َقاَل : َرُجٌل  ْمحَِن َلَوِدْدُت َأنََّك َذكَّ ُه َيْمنَُعنِي : َيا َأَبا َعْبِد الرَّ َأَما إِنَّ

ُلُكْم بِاملَْْوِعَظِة، َكَام َكاَن النَّبِيُّ ِمْن َذلَِك َأينِّ َأْكَرُه َأْن أُ  َصىلَّ -ِملَُّكْم، َوإِينِّ َأَختَوَّ

آَمِة َعَلْينَا -اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ُلنَا ِهبَا، َخمَاَفَة السَّ  (٢٨١).َيَتَخوَّ

َواْحتمل عمل ابن َمْسُعود َمَع اْستِْدَاللِِه َأْن ": قال ابن حجر العسقالين

. َحتَّى ِيف اْلَيْوِم الَِّذي َعيَّنَهُ  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -اْقَتَدى بِِفْعِل النَّبِيِّ َيُكوَن 

َ َعنُْه  ِك الَِّذي َعربَّ ْ ِد التََّخلُِّل َبْنيَ اْلَعَمِل َوالرتَّ َواْحَتَمَل َأْن َيُكوَن اْقَتَدى بُِمَجرَّ

ِل، َوالثَّاِين َأْظَهرُ   (٢٨٢)."بِالتََّخوُّ

كل مخيس مشاهبة  -َرِيضَ اهللاَُّ َعنْهُ -وال خيفى أن يف فعل عبد اهللا بن مسعود 

بخطبة اجلمعة، وأن تلك املشاهبة ال حمذور فيها، وإن دارت بدوران األيام 

 )٢٨٣(.والليايل

                                                           

)
٢٨١

: حديث رقم ٢٥: ١. صحيح البخاريالبخاري، : انظر. رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهام) 

 .٢٨٢١: حديث رقم ٢١٧٢: ٤. يح مسلمصح؛ مسلم، ٦٤١١: حديث رقم ٨٧: ٨؛ ٧٠، ٦٨

 .١٦٣: ١. فتح الباريالعسقالين، ) ٢٨٢(

 .١٤٥: ص. مفهوم البدعةالعرفج، : انظر) ٢٨٣(



١٦٢ 

 

ألفاظًا يسرية يف  - َرِيضَ اهللاَُّ َعنْهُ - زيادة عدد من الصحابة : املطلب السادس

 - َصىلَّ اهللاَُّ َعَليِْه َوَسلَّمَ - رة الثابتة عن النبي صيغة التلبية املشهو

َلبَّْيَك اللَُّهمَّ َلبَّْيَك، َلبَّْيَك الَ «: -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -كانت َتْلبَِية َرُسوِل اهللاَِّ 

يَك َلَك  يَك َلَك َلبَّْيَك، إِنَّ احلَْمَد َوالنِّْعَمَة َلَك َواملُْلَك، الَ َرشِ الَ َيِزيُد » َرشِ

- َعِن اْبِن ُعَمَر  رواه البخاري ومسلم يف صحيحيهام. َعَىل َهُؤالَِء الَكلَِامِت 

 (٢٨٤).-َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْهَام 

َلبَّْيَك َلبَّْيَك، ": أنه كان َيِزيُد فِيَها -َرِيضَ اهللاُ َعنُْهَام -وقد ثبت عن اْبِن ُعَمَر 

ْغَباُء إَِلْيَك َواْلَعَمُل  َوَسْعَدْيَك، َواْخلَْريُ بَِيَدْيَك، َوَكاَن ُعَمُر بُن  (٢٨٥)."َلبَّْيَك َوالرَّ

َلبَّْيَك َمْرُغوًبا َأْو َمْرُهوًبا، َلبَّْيَك َذا ": يزيد فيها -َرِيضَ اهللاَُّ َعنْهُ -اخلطَّاِب 

  (٢٨٦)."النَّْعَامِء َواْلَفْضِل اْحلََسنِ 

                                                           

صحيح ؛ مسلم، ١٥٥٠، ١٥٤٩: حديث رقم ١٣٨: ٢. صحيح البخاريالبخاري، : انظر )٢٨٤(

 .١١٨٤: حديث رقم ٨٤١: ٢. مسلم

)
٢٨٥

 .١١٨٤: حديث رقم ٨٤١: ٢ .صحيح مسلممسلم، : انظر. رواه مسلم يف صحيحه) 

حديث  ٢٠٤: ٣. املصنف يف األحاديث واآلثارابن أيب شيبة،  :انظر. رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه) ٢٨٦(

 .١٣٤٧٢: رقم



١٦٣ 

 

َصىلَّ -َكاَن ِمْن َتْلبَِيِة النَّبِيِّ ": أنه َقاَل  -هُ َرِيضَ اهللاَُّ َعنْ -وورد َعْن َأِيب ُهَرْيَرَة 

 (٢٨٧)."»َلبَّْيَك إَِلَه اْحلَقِّ «: -اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه -قال اإلمام الشافعي بعد أن أورد صيغة َتْلبَِية َرُسوِل اهللاَِّ 

تِي ُأِحبُّ َأْن َتُكوَن ": -َوَسلَّمَ  َتْلبَِيَة املُْْحِرِم، َال َيْقُرصُ َعنَْها، َوَال َوِهَي الَّ

 - َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ُجيَاِوُزَها، إالَّ َأْن ُيْدِخَل َما َرَوى َأُبو ُهَرْيَرَة َعْن النَّبِيِّ 

َا َتْلبَِيٌة َوالتَّْلبَِيُة إَجاَبةٌ  ُه ِمْثُلَها ِيف املَْْعنَى ِألَهنَّ ُه َأَجاَب إَلَه اْحلَقِّ  َفَأَبانَ . َفإِنَّ َأنَّ

ًال َوآِخًرا ِه ... بَِلبَّْيَك َأوَّ َوَال ُيَضيَُّق َعَىل َأَحٍد ِيف ِمْثِل َما َقاَل اْبُن ُعَمَر َوَال َغْريِ

َد َما َوُدَعاِئِه َمَع التَّْلبَِيِة، َغْريَ َأنَّ اِالْختَِياَر ِعنِْدي َأْن ُيْفرِ  - َتَعاَىل -ِمْن َتْعظِيِم اهللاَِّ 

ِمْن التَّْلبَِيِة َوَال َيِصَل ِهبَا َشْيًئا، إالَّ َما  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - َرَوى َعْن النَّبِيِّ 

، َوَيْدُعوُه، َبْعَد - َتَعاَىل –، َوُيَعظُِّم اهللاََّ -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ُذكَِر َعْن النَّبِيِّ 

 (٢٨٨)."َقْطِع التَّْلبَِيةِ 

                                                           

)
٢٨٧

؛ ٢٧٥٢: حديث رقم ١٦١: ٥. سنن النسائيالنسائي، : انظر. رواه النسائي وابن ماجه يف سننيهام) 

 .٢٩٢١: رقمحديث  ١٥٩: ٤. سنن ابن ماجهابن اجه، 

 .١٧٠: ٢. األمالشافعي، ) ٢٨٨(



١٦٤ 

 

من صالة النافلة دون التفات  - َرِيضَ اهللاَُّ َعنْهُ - إكثار أيب ذر : املطلب السابع

 لعدد ركعاهتا

ٍف َقاَل  ، : َعْن ُمَطرِّ َقَعْدُت إَِىل َنَفٍر ِمْن ُقَرْيٍش، َفَجاَء َرُجٌل، َفَجَعَل ُيَصيلِّ

ُف َعَىل َواهللاَِّ َما : َفُقْلُت . َوَيْرَكُع، َوَيْسُجُد، َوَال َيْقُعدُ  َأَرى َهَذا َيْدِري، َينَْرصِ

َيا ": َفُقْمُت َفُقْلُت : َقاَل  "َأَال َتُقوُم إَِلْيِه َفَتُقوُل َلُه؟": َفَقاُلوا. َشْفٍع َأْو َعَىل ِوْترٍ 

ُف َعَىل َشْفٍع َأْو َعَىل ِوْترٍ  َوَلكِنَّ اهللاََّ َيْدِري، ": َقاَل . "َعْبَد اهللاَِّ، َما َأَراَك َتنَْرصِ

َمْن َسَجَد هللاَِِّ َسْجَدًة «: َيُقوُل  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َسِمْعُت َرُسوَل اهللاَِّ وَ 

: َفُقْلُت  (٢٨٩).»َكَتَب اهللاَُّ َلُه ِهبَا َحَسنًَة َوَحطَّ ِهبَا َعنُْه َخِطيَئًة َوَرَفَع َلُه ِهبَا َدَرَجةً 

َجَزاُكُم اهللاَُّ ِمْن ": ُت إَِىل َأْصَحاِيب َفُقْلُت َفَرَجعْ . "َأُبو َذرٍّ ": َفَقاَل  "َمْن َأْنَت؟"

، َأَمْرُمتُوِين َأْن ُأَعلَِّم َرُجًال ِمْن َأْصَحاِب النَّبِيِّ  َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه -ُجَلَساِء َرشٍّ

 ."-َوَسلَّمَ 

                                                           

ُجوِد هللاَِِّ، َفإِنََّك َال َتْسُجُد هللاَِِّ َسْجَدًة، إِالَّ َرَفَعَك اهللاُ «رواه مسلم يف صحيحه بلفظ ) ٢٨٩( َعَليَْك بَِكْثَرِة السُّ

 .٤٨٨: محديث رق ٣٥٣: ١. صحيح مسلممسلم، : انظر. »ِهبَا َدَرَجًة، َوَحطَّ َعنَْك ِهبَا َخطِيَئةً 



١٦٥ 

 

جُ ": َوِيف ِرَواَيةٍ  ُكوَع، َوالسُّ َفَذَكْرُت َذلَِك . "ودَ َفَرَأْيُتُه ُيطِيُل اْلِقَياَم، َوُيْكثُِر الرُّ

: َيُقوُل  - َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - َما َأَلْوُت َأْن ُأْحِسَن، َرُسوُل اهللاَِّ ": َلُه، َفَقاَل 

ا َخِطيَئةٌ « ا َدَرَجًة َوُحطَّ َعنُْه ِهبَ  .»َمْن َرَكَع َرْكَعًة َأْو َسَجَد َسْجَدًة ُرفَِع ِهبَ

اُر بِنَْحِوِه بَِأَسانِيَد، َوَبْعُضَها َروَ ": قال اهليثمي يف املجمع ُه َأْمحَُد، َواْلَبزَّ اُه ُكلَّ

اِينُّ ِيف اْألَْوَسطِ  ِحيِح، َوَرَواُه الطََّربَ  (٢٩٠)."ِرَجاُلُه ِرَجاُل الصَّ

من الركوع والسجود، ومل يقعد كل  -َرِيضَ اهللاَُّ َعنْهُ -فقد أكثر أبو ذر 

ني بسالم، بل ومل ينو عددًا حمددًا ركعتني للتشهد، ومل يفصل بني كل ركعت

 )٢٩١(.يف تكثري سجداته -َرِيضَ اهللاَُّ َعنْهُ -لصالته، وهذا كله رغبة منه 

                                                           

)
٢٩٠

جممع الزوائد ). م١٩٩٤- هـ١٤١٤. (اهليثمي، أبو احلسن نور الدين عيل بن أيب بكر بن سليامن) 

: حديث رقم ٢٤٩: ٢. مكتبة القديس: القاهرة). حمقق(حسام الدين القديس . ومنبع الفوائد

٣٥٠٣. 

 .١٤٤: ص. مفهوم البدعةالعرفج، : انظر) ٢٩١(



١٦٦ 

 

 زيادة بعض الصحابة عىل الذكر املأثور يف الصالة: املطلب الثامن

، َقاَل  َرِقيِّ ُنَصيلِّ ُكنَّا َيْوًما ": روى البخاري يف صحيحه َعْن ِرَفاَعَة ْبِن َرافٍِع الزُّ

ْكَعِة َقاَل -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - َوَراَء النَّبِيِّ  َسِمَع «: ، َفَلامَّ َرَفَع َرْأَسُه ِمَن الرَّ

نَا َوَلَك احلَْمُد َمحًْدا َكثًِريا َطيًِّبا ُمَباَرًكا : ، َقاَل َرُجٌل َوَراَءهُ "»اهللاَُّ ملَِْن َمحَِدهُ  َربَّ

َرَأْيُت بِْضَعًة َوَثَالثَِني «: َأَنا، َقاَل : َقاَل » َمِن املَُتَكلُِّم؟«: َف َقاَل َفَلامَّ اْنَرصَ . فِيهِ 

ُل  ُْم َيْكُتُبَها َأوَّ  (٢٩٢).»َمَلًكا َيْبَتِدُروَهنَا َأهيُّ

واسُتدّل به عىل جواز ":قال ابن حجر العسقالين يف رشح هذا احلديث 

 (٢٩٣)."ف للمأثورإحداث ذكر يف الصالة غري مأثور إذا كان غري خمال

 - َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -وروى أبو داود يف سننه َعِن اْبِن ُعَمَر َعْن َرُسوِل اهللاَِّ 

ِد  َا النَّبِىُّ َوَرْمحَُة اهللاَِّ َوَبَرَكاُتهُ «ِىف التََّشهُّ َالُم َعَلْيَك َأهيُّ ِزْدُت : َقاَل اْبُن ُعَمرَ . »السَّ

                                                           

 .٧٩٩: حديث رقم ١٥٩: ١. صحيح البخاريالبخاري، ) ٢٩٢(

 .٢٨٧: ٢.الباري رشح صحيح البخاري فتحالعسقالين، ) ٢٩٣(



١٦٧ 

 

َوْحَدُه "ِزْدُت فِيَها : َقاَل اْبُن ُعَمرَ . »َأْشَهُد َأْن الَ إَِلَه إِالَّ اهللاَُّ«. "َوَبَرَكاُتهُ "فِيَها 

يَك َلهُ   (٢٩٤)."الَ َرشِ

- قراءة سورة العرص عند افرتاق الرجلني من الصحابة : املطلب التاسع

 - َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْهم

اِرِميِّ  ُجَالِن ِمْن : َقاَل  -َوَكاَنْت َلُه ُصْحَبةٌ -َعْن َأِيب َمِدينََة الدَّ َكاَن الرَّ

ا  - َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َأْصَحاِب النَّبِيِّ  َقا َحتَّى َيْقَرَأ َأَحُدُمهَ إَِذا اْلَتَقَيا َملْ َيْفَرتِ

 ﴿: َعَىل اْآلَخرِ        ،﴾(٢٩٥)  ا َعَىل ُثمَّ ُيَسلَِّم َأَحُدُمهَ

والبيهقي يف  "األوسط"والطرباين يف  "الزهد"رواه أبو داود يف . »اْآلَخرِ 

 (٢٩٦)."الشعب"

                                                           

 .٩٧٣: حديث رقم ٣٠٣: ٣. سنن أيب داودأبو داود، ) ٢٩٤(

 .٢: العرص) ٢٩٥(

)
٢٩٦

املعجم .). ت.د. (الطرباين، سليامن بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم: انظر) 

: القاهرة). حمققون(وعبد املحسن بن إبراهيم احلسيني  طارق بن عوض اهللا بن حممد. األوسط

؛ أبو داود، سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري ٥١٢٤: حديث رقم ٢١٥: ٥. دار احلرمني

ِجْستاين أبو متيم يارس بن ابراهيم . الزهد). م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤. (بن شداد بن عمرو األزدي السِّ



١٦٨ 

 

هذا االلتزام منهم مل يكن عن توقيف ": - حفطه اهللا-قال الشيخ العرفج 

السورة ، ولكنهم رأوا يف قراءة -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - من رسول اهللا 

 (٢٩٧)."تذكريًا هلم بالتوايص باحلق والصرب

   

                                                                                                                                          

 ٣٤١: ١. دار املشكاة: حلوان. ١ط). حمققون(م بن حممد وأبو بالل غنيم بن عباس بن غني

ْوِجردي ٤٠٢: حديث رقم ؛ البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى اخلُْرسَ

. ١ط). حمقق(عبد العيل عبد احلميد حامد . شعب اإليامن). م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣. (اخلراساين

 .٨٦٣٩: حديث رقم ٣٤٨: ١١. مكتبة الرشد: الرياض

 .١٤٤: ص. مفهوم البدعةالعرفج، : انظر) ٢٩٧(



١٦٩ 

 

 الفصل الثالث

 احلسنة يف العبادات عند الشافعية ةالبدع

ذكر نامذج من البدع بيان املراد بالعبادات مع  املقصود من هذا الفصل

مجيع عرض  ومل أقصد هبذا الفصل .عند الشافعية أبواب العبادات احلسنة يف

 ؛تعذريويطول املحدثات املوجودة يف كتب الفقه الشافعي ألن ذلك أحكام 

وإنام املقصود هنا ذكر بعض النامذج للبدع احلسنة املنطبقة عىل ما سبق من 

باب يف  القواعد يف معرفة البدع احلسنة وكيفية متييزها من البدع السيئة

 .مؤلفات الشافعيةالعبادات من 

 .ات أوالً حتى يتضح املراد بالبدعة احلسنة فيهاوال بد من بيان املراد بالعباد



١٧٠ 

 

 األولاملبحث 

 واصطالحاً  لغةً  ةالعبادمعنى 

 لغةً  ةمعنى العباد: املطلب األول

ام  صحيحانالعني والباء والدال أصالِن و .العبادات مجع عبادة كأهنَّ

ان،  والعبادة  (٢٩٨).يدلُّ عىل لِني وُذّل، واآلخر عىل ِشّدة وِغَلظأحدمها متضادَّ

الذل واخلضوع، : قيلو .الطاعة مع اخلُُضوعِ : والعبدية والعبودية يف اللغة

العبودية إظهار : وقيل .وفعل ما يريض الرب الرب هالرضا بام يفعل: قيلو

التذلل، والعبادة أبلغ منها ألهنا غاية التذلل وال يستحقها إال من له غاية 

 ﴿ :-سبحانه وتعاىل-  ا قالوهلذ -تعاىلسبحانه و - اإلفضال وهو اهللا 

    ﴾(٢٩٩) وقوله عز وجل :﴿ ﴾(٣٠٠) َأطيعوا  :َأي

                                                           

معجم مقاييس ). م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩. (ابن فارس، أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا: انظر )٢٩٨(

املرحع . (لسان العربابن منظور، . دار الفكر: بريوت). حمقق(عبد السالم حممد هارون . اللغة

). م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠. (شقيابن كثري، أبو الفداء إسامعيل بن عمر القريش الدم). السابق

 .دار طيبة للنرش والتوزيع: الرياض. ٢ط). حمقق(سامي بن حممد سالمة . تفسري القرآن العظيم

 .٢: هود )٢٩٩(



١٧١ 

 

ه له، ، ه عبادةً عبدُ ي اهللاَ  َعَبدَ : يقال. ربكم  واخلضوعوهي االنقياد إذا تَألَّ

﴿ :وقول اهللا تعاىل .واالستسالم ألَمره     ﴾(٣٠١) َأي: 

ُك والتذّلل: والتََّعبُّدُ  .دائنون، وكلُّ من داَن مللك فهو عابد له وقد (٣٠٢) .التَّنَسُّ

 ﴿:قال تعاىل. خلق اهللا اإلنس واجلن لعبادته         

  ﴾.(٣٠٣)  

                                                                                                                                          

 .٢١: البقرة )٣٠٠(

 .٤٧: املؤمنون )٣٠١(

)
٣٠٢

: الرياض. القياس يف العبادات حكمه وأثره). م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢. (منظور إهلي، حممد: انظر) 

؛ الراغب ٢٧٣: ٣). املرحع السابق. (لسان العربابن منظور، . ٢٤٥: ص. مكتبة الرشد

. املفردات يف غريب القرآن). هـ١٤١٢. (األصفهاين، أبو القاسم احلسني بن حممد بن املفضل

وما بعدها؛ الفيومي املقري،  ٥٤٢: ١. دار القلم: دمشق . ١ط). حمقق(صفوان عدنان الداودي 

: صيدا، بريوت). حمقق(يوسف الشيخ حممد . املصباح املنري.). ت.د. (د بن حممد ين عيلأمح

 .٢٠٢: ١. املكتبة العرصية

 .٥٦: الذاريات )٣٠٣(



١٧٢ 

 

 يرجع إىل معنى التذلل والطاعةيف اللغة  معنى العبادة ، أنواخلالصة

  (٣٠٤).واالستسالم ألمر املعبود واالنقياد واخلضوع

 اصطالحاً  اتمعنى العباد: املطلب الثاين

ختلفت عبارات العلامء يف حتديد املعنى الرشعي للعبادة، فبعضهم مل خيرج ا

 :العبادة": هاريفتع فقيل يفيف تعريفه للعبادة عن املعنى اللغوي املتقدم، 

الطاعة مع التذلل هي ": وقيل (٣٠٥).قاله القرطبي "الطاعة والتذلل

 "أقىص غاية اخلضوع والتذلل :العبادة": وقيل (٣٠٦).قاله البغوي "واخلضوع

 .(٣٠٧)قاله أبو القاسم الزخمرشي

                                                           

)
٣٠٤

 .٢٤٨: ص. القياس يف العبادات حكمه وأثرهمنظور إهلي،  )

 .١٤٥: ١. اجلامع ألحكام القرآنأبو عبد اهللا القرطبي، ) ٣٠٥(

معامل التنزيل يف تفسري ). م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧. (أبو حممد احلسني بن مسعودالبغوي، حميي السنة  )٣٠٦(

حممد عبد اهللا النمر وعثامن مجعة ضمريية وسليامن مسلم احلرش . تفسري البغوي= القرآن 

 .٥٣: ١. دار طيبة للنرش والتوزيع: الرياض. ٤ط). حمققون(

الكشاف عن حقائق غوامض ). ـه١٤٠٧. (الزخمرشى، جار اهللا أبو القاسم حممود بن عمر) ٣٠٧(

 .١٣: ١. دار الكتاب العريب: بريوت.). ط.د. (التنزيل وعيون األقاويل ىف وجوه التأويل



١٧٣ 

 

فلم يقفوا عند التعريف اللغوي ملعنى العبادة، بل زادوا عىل  اآلخرونأما 

إىل عبارات هؤالء يف بيان  ناوإذا نظر .ذلك ما يربر املدلول الرشعي للعبادة

أن العبادة يف الرشع  نااملعنى الرشعي ملعنى العبادة مع تتبع املدلول هلا وجد

    :عام وخاص، وإليك بيان ذلك مفصالً : هلا إطالقان



١٧٤ 

 

 العام للعبادةاملعنى : الفرع األول

ذا اإلطالق تشمل األعامل النافعة التي يقوم هبا اإلنسان ملعاشه هبالعبادة 

العبادة ": بقولهبعضهم ف عرّ قد و (٣٠٨).ومعاده، لصالح نفسه وصالح غريه

قاله ابن كثري يف  "يف الرشع عبارة عام جيمع كامل املحبة واخلضوع واخلوف

 "ما تعبد به برشط النية ومعرفة املعبود": وقيل (٣٠٩).تفسريه سورة الفاحتة

اسم جامع لكل ما حيبه اهللا  :العبادة": وقيل (٣١٠).قاله زكريا األنصاري

 (٣١١).قاله ابن تيمية ".ويرضاه من األقوال واألعامل الباطنة والظاهرة

فالصالة والزكاة والصيام واحلج وصدق احلديث وأداء األمانة وبّر 

الوالدين وصلة األرحام والوفاء بالعهود واألمر باملعروف والنهي عن 

                                                           

)
٣٠٨

 .٢٥٠: ص. القياس يف العبادات حكمه وأثرهمنظور إهلي، ) 

تفسري القرآن ). م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠. (ابن كثري، أبو الفداء إسامعيل بن عمر القريش الدمشقي) ٣٠٩(

 .١٣٤: ١. دار طيبة للنرش والتوزيع: الرياض. ٢ط). حمقق(سامي بن حممد سالمة . العظيم

)
٣١٠

 .٢٥٠-٢٤٩: ص. القياس يف العبادات حكمه وأثرهمنظور إهلي، ) 

)
٣١١

ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أيب القاسم بن ) 

). حمقق(حممد زهري الشاويش . العبودية). م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦. (شقيحممد احلراين احلنبيل الدم

 .٤٤: ١. املكتب اإلسالمي: بريوت. ٧ط



١٧٥ 

 

واإلحسان للجار واليتيم واملسكني وابن املنكر واجلهاد للكفار واملنافقني 

السبيل واململوك من اآلدميني والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال 

 . هبذا املعنى ذلك من العبادة

وكذلك حب اهللا ورسوله وخشية اهللا واإلنابة إليه وإخالص الدين له 

لرمحته  والصرب حلكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء

وذلك أن العبادة هللا هي  .واخلوف من عذابه وأمثال ذلك هي من العبادة هللا

 ﴿ :الغاية املحبوبة له واملرضية له التي َخلق اخللق هلا كام قال اهللا تعاىل 

        ﴾.(٣١٢) 

يعتد به، وكذلك عمل ال كل عمل ال تصحبه إرادة املعبود غري مقبول وال و

وعليه،  (٣١٣).تصحبه إرادة التعبد له والتقرب إليه غري مقبول وال معتد به

ه عبادة باإلخالص فكل عمل أذن فيه الشارع يستطيع املكلف أن يصّري 

نفسه ومل  ده حلظّ ه جمرد عادة إذا جرّ وقصد التقرب واالمتثال، وأن يصّري 

                                                           

)
٣١٢

 .٥٦: الذاريات) 

. بدائع الفوائد.). ت.د. (ابن القيم، أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية: انظر) ٣١٣(

 .١١٤٩: ٣. ائددار عامل الفو:مكة ). حمقق(عيل بن حممد العمران 



١٧٦ 

 

فهنا تكون النية هي الفيصل يف احلكم  .يراع فيه جانب التقرب إىل اهللا تعاىل

 .عىل العمل بأنه عبادة أو عادة

فإذا . املوافق لطلب املعبود االختياريفالعبادة باملعنى العام هي عمل العبد 

كان عمله وافق طلب املعبود كان طاعة أو عمًال صاحلًا، وإذا كان عمله 

 (٣١٤).خمالفًا لطلب املعبود كان عمله معصية أو عمًال غري صالح

 اخلاص للعبادةاملعنى : الفرع الثاين

 َعَلْيِه َصىلَّ اهللاَُّ- هي ما رشعه اهللا تعاىل أو رسوله فالعبادة بمعناها اخلاص أما 

بقصد التعبد هللا تعاىل والتقرب إليه عىل سبيل الوجوب أو الندب،  -َوَسلَّمَ 

 .والقصد األول منها هو التعبد هللا تعاىل

دوا له وقد جرى الفقهاء عىل اإلطالق اخلاص للعبادة يف تآليفهم حيث حدّ 

مون األحكام العملية هم يقّس بعضف .أنواعًا خمصوصة من التكاليف

 .ذلكواآلخرون يقّسموهنا إىل أكثر من  عبادات ومعامالت،: التكليفية إىل

                                                           

القياس يف أبو احلسن املقديس، . ٢٥٧: ص. القياس يف العبادات حكمه وأثرهمنظور إهلي، : انظر )٣١٤(

 .٣٥-٣٣: ص. العبادات وتطبيقاته يف املذهب الشافعي



١٧٧ 

 

كتاب ": وذلك للتيسري والتبويب يف بيان األحكام الرشعية، فيقولون

، "باب املعامالت"أو  "كتاب املعامالت"، و"باب العبادات"أو  "العبادات

أن معنى فهم يعلمون . لكنهم ال يعنون أن العبادات حمصورة عىل ما ذكروه

العبادة أوسع من ذلك وتشمل كل ما رشعه اهللا لعباده وأن القيام به طاعة 

تنظيم كتابة وهللا، ولكنهم يفعلون ذلك كاصطالح منهم، وبغرض الرتتيب 

وإنام خصوا هذه األبواب باسم العبادات  .الفقه اإلسالمي وموضوعاته

لكثري من  دون غريها؛ ألهنا جامعة لكثري من أرسار العبادات، حمصلة

مقاصدها، حمققة جل معانيها إن مل تكن مجيعها، وقد رسمها اإلسالم 

قيت ا هلا موواختذها شعائر مميزة له وعّني  ،-تعاىل-للتقرب هبا إىل اهللا 

ومقادير وكيفيات ال جمال لتبديل أو تعديل فيها، وأن احلق فيها له خالص، 

 (٣١٥).هللا مجلة وتفصيالً ومل يكن للمكلف قبل الرشع هبا عهد، فهي من عند ا

فيه مل  وقاحلق ،"املعامالت"ولكن القسم اآلخر الذي أطلقوا عليه اسم 

م حياة الناس يف خمتلف نه يشمل األحكام التي تنظّ أل هللا ةً تكن خالص

، وأنه يتضمن وهنم من بيع ورشاء وإجازة ونفقة وجنايات وما إليهاؤش

                                                           

 .٢٦٢-٢٦١: ص. القياس يف العبادات حكمه وأثرهمنظور إهلي،  )٣١٥(



١٧٨ 

 

وهذا النوع من املعامالت بني الناس موجود قبل  .مصالح العباد الدنيوية

فقد كان . بمقتىض فطرهتم وتدفعهم إليه غريزة البقاء يامرسونهوالرشع 

إنام الناس يبيعون ويشرتون ويتقاضون احلقوق فيام بينهم قبل جميئه، والرشع 

ق النفع منها عىل أكمل الوجوه، بًا هلا ليتحقّ ًام هلذه النشاطات ومهذّ أتى منظّ 

 (٣١٦) .وليس منشئًا كام يف القسم األول

 العبادة والتعبد :الثالث املطلب

موضوع إذ ، دالفرق بني العبادة والتعبّ عن البدعة يستدعي معرفة الكالم 

اخلطأ  ويرتتب عىل عدم معرفة هذا الفرقالبدعة له صلة وثيقة هبذا التفريق 

  .أمثلته أيتتعىل األشياء، عىل ما سالبدعة حكم تنزيل يف 

يف العلامء  قد اختلفت ألفاظأما يف االصطالح ف. التنسك: والتعبد يف اللغة

وكلها يرجع إىل معنى الرجوع إىل ما حده الرشع، وهذا يكون فيام مل  ،تعريفه

فاألمر التعبدي هو عبارة عام ال . يظهر لنا جلبه ملصلحة أو درؤه ملفسدة

املأمور به يف كان أو غريها، نعلم علته وال يعقل معناه عىل التفصيل، عبادة 

                                                           

 .٢٦٢-٢٦١: ص. القياس يف العبادات حكمه وأثرهمنظور إهلي، ) ٣١٦(



١٧٩ 

 

واألحكام التعبدية هي التي ال تدرك حكمتها ولو كانت يف . أو املنهي عنه

 )٣١٧(.جمال العبادات

 -وإن كنا مل نستطع إدراكها-وفيها إشارة إىل أن األحكام التعبدية هلا معان 

ختفى ا قد ة املعنى فإّهن ، لكن لدقّ -تعاىلسبحانه و-الستحالة العبث عىل اهللا 

  (٣١٨) .عىل البعض، أو يف زمن دون غريه

أحدمها ما ظهر لنا أنه : املرشوعات رضبان": قال العز بن عبد السالم

جالب ملصلحة أو دارئ ملفسدة أو جالب دارئ ملفسدة أو جالب دارئ 

الرضب الثاين ما مل يظهر لنا جلبه . ملصلحة ويعّرب عنه بأنه معقول املعنى

 (٣١٩)."ويعّرب عنه بالتعّبد ملصلحة أو درؤه ملفسدة

                                                           

)
٣١٧

 .٤٠-٣٨: ص. القياس يف العبادات وتطبيقاته يف املذهب الشافعي، املقديسأبو احلسن : انظر )

 .٤٠: ص. املرجع نفسه )٣١٨(

 .٢٢: ١ .قواعد األحكامابن عبد السالم، ) ٣١٩(



١٨٠ 

 

فالعبادة منها ما ُعرفْت حكمُته ومصلحُته، ومنها ما مل ُتعرْف حكمُته 

فام ُعرفْت حكمُته ومصلحُته ُسّمي بمعقول املعنى، وما مل ُتعرْف . ومصلحُته

 (٣٢٠) .حكمُته ومصلحُته سمي بالتعّبد

فمنشؤمها  والعالقة بني العبادات والتعبديات من حيث اللغة واضحة جلية،

واحد، ومعنامها مشرتك من وجوه كثرية، فال غرو أن يعرب عن أحدمها 

وأما من جهة االصطالح فالظاهر من حيث . باآلخر يف مواطن كثرية

العموم بينهام  اخلاص، أن العالقة امهفهومتعريف العبادات والتعبديات بم

نهام يف وهي أن جيتمع مفهوم اللفظني يف أفراد، وينفرد كل م ،واخلصوص

وذلك أن العبادة والتعبدي جيتمعان يف أمور كعدد الركعات  .أفراد أخرى

والسجدات يف الصالة، وعدد اجلمرات يف احلج، ويفرتقان يف أخرى كعدد 

ها فهومبم-وال يدخل يف العبادات  اتجلدات حد القذف فهو من التعبدي

ات تعبديالمن ليس لكن ومن العبادات نه إفإزالة النجاسة ، وك- اخلاص

 (٣٢١) .عند بعض الفقهاء، بل من معقول املعنى

                                                           

 .١٥٦: ص .البدعة اإلضافية دراسة تأصيلية تطبيقيةالعرصي، ) ٣٢٠(

 .٢٨: ص. يف العبادات وتطبيقاته يف املذهب الشافعيالقياس ، املقديسأبو احلسن  )٣٢١(



١٨١ 

 :ويمكننا أن نوضح هذه العالقة بني العبادة والتعبد بصورة آتية

 

عرفنا أن كام  ،والعالقة بينهام الفرق بني العبادة والتعبد

  .القياس يف العبادات ال يعد ابتداعًا، إال إذا كان يف األمور التعبديات

التعبديات

 

ويمكننا أن نوضح هذه العالقة بني العبادة والتعبد بصورة آتية

الفرق بني العبادة والتعبدعرفنا ومن هنا 

القياس يف العبادات ال يعد ابتداعًا، إال إذا كان يف األمور التعبديات

العبادات



١٨٢ 

 

 : املبحث الثاين

 موقف اإلمام الشافعي من البدعة احلسنة

يف األثر الوارد عن : املطلب األول: سنجعل هذا املبحث يف أربعة مطالب

يف الشبهات الواردة : واملطلب الثاين. اإلمام الشافعي حول البدعة احلسنة

يف داللة األثر أو مدلول : واملطلب الثالث. حول األثر مع اجلواب عنها

يف رشوط البدعة احلسنة عند اإلمام : واملطلب الرابع. م الشافعيكال

 .الشافعي

 األثر الوارد عن اإلمام الشافعي حول البدعة احلسنة: املطلب األول

 :ورد عن اإلمام الشافعي يف مسألة البدعة احلسنة أثر بروايتني متقاربتني

 :الرواية األوىل

حدثنا أبو : أخربنا حممد بن موسى بن الفضل قال: قال أبو بكر البيهقي

: حدثنا الشافعي قال: حدثنا الربيع بن سليامن قال: العباس األصم قال

َبانِ « َما ُأْحِدَث ُخيَالُِف كِتَابًا َأْو ُسنًَّة َأْو : َأَحُدُمهِا: املُْْحَدَثاُت ِمَن اْألُُموِر َرضْ



١٨٣ 

 

َالَلةُ . عاً َأَثرًا َأْو إِْمجَا َما ُأْحِدَث ِمَن اْخلَْريِ َال ِخَالَف : َوالثَّانِيَةُ . َفَهِذِه اْلبِْدَعُة الضَّ

َرِيضَ اهللاَُّ - َوَقْد َقاَل ُعَمُر . َوَهِذِه ُحمَْدَثٌة َغْريُ َمْذُموَمةٌ . فِيِه لَِواِحٍد ِمْن َهَذا

ْ َتُكْن، : ُة َهِذِه، َيْعنِينِْعَمِت اْلبِْدعَ : ِيف ِقَياِم َشْهِر َرَمَضانَ  - َعنْهُ  َا ُحمَْدَثٌة َمل َأهنَّ

 (٣٢٢).»َوإَِذا َكاَنْت َفَلْيَس فِيَها َردٌّ ملَِا َمَىض 

 :الرواية الثانية

حدثنا أبو بكر اآلجري، ثنا عبد اهللا بن حممد : قال أبو نعيم األصبهاين

بن  سمعت حممد: العطيش، ثنا إبراهيم بن اجلنيد، ثنا حرملة بن حييى، قال

َفَام . البِْدَعُة بِْدَعَتاِن بِْدَعٌة َحمُْموَدٌة، َوبِْدَعٌة َمْذُموَمةٌ «: إدريس الشافعي، يقول

نََّة َفُهَو َمْذُمومٌ  نََّة َفُهَو َحمُْموٌد، َوَما َخاَلَف السُّ ، واحتج بقول عمر »َواَفَق السُّ

 (٣٢٣) .نِْعَمِت البدعُة هي: بن اخلطاب يف قيام رمضان

 سند األثر

                                                           

)
٣٢٢

السيد أمحد . مناقب الشافعي). م ١٩٧٠ -هـ  ١٣٩٠. (البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل) 

 .٤٦٩: ١. مكتبة دار الرتاث: القاهرة. ١ط). حمقق(صقر 

حلية ). هـ١٤٠٩. (أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن مهران) ٣٢٣(

 .١١٣: ٩. دار الفكر: بريوت. األولياء وطبقات األصفياء



١٨٤ 

 

 .نتكلم أوالً عن سند هذا األثر حتى يتبني لنا مدى ثبوته عن اإلمام الشافعي

 :أما الرواية األوىل فسندها ما ييل

احلافظ، العالمة، الثبت، الفقيه، شيخ اإلسالم، أبو بكر : أبو بكر البيهقي .١

أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى اخلرسوجردي، اخلراساين، صاحب 

 (٣٢٤).افعةوالتصانيف الن "السنن"

أبو سعيد حممد بن موسى بن الفضل بن : حممد بن موسى بن الفضل .٢

 (٣٢٥).شاذان، الصرييف، ابن أيب عمرو النيسابوري، الشيخ، الثقة، املأمون

حممد بن يعقوب بن يوسف النيسابوري، اإلمام، : أبو العباس األصم .٣

املعقيل، املحدث، مسند العرص، رحلة الوقت، األموي موالهم، السناين، 

 (٣٢٦).النيسابوري ، ولد املحدث احلافظ أيب الفضل الوراق

                                                           

)
٣٢٤

 .١٦٣: ١٨. سري أعالم النبالءالَذَهبي، ) 

 .٣٥٠: ١٧. املرجع نفسه) ٣٢٥(

 .٤٥٣-٤٥٢: ١٥. املرجع نفسه) ٣٢٦(



١٨٥ 

 

أبو حممد الربيع بن سليامن األزدي، موالهم، املرصي، : الربيع بن سليامن .٤

أبو : روى عنه. ابن وهب، والشافعي أيضا: سمع من. اجليزي، األعرج

 (٣٢٧).داود، والنسائي، والطحاوي، وآخرون

 :ام ييلوأما الرواية الثانية فسندها ك

هو اإلمام، احلافظ، الثقة، العالمة، شيخ اإلسالم، أبو : أبو نعيم األصبهاين .١

نعيم املهراين، األصبهاين، الصويف، األحول، سبط الزاهد حممد بن يوسف 

 (٣٢٨).سنة ست وثالثني وثالث مائة:ولد). احللية(البناء، وصاحب 

الرشيف، أبو  هو اإلمام، املحدث، القدوة، شيخ احلرم: أبو بكر اآلجري .٢

 (٣٢٩).بكر حممد بن احلسني بن عبد اهللا البغدادي اآلجري، صاحب التواليف

د بن عبدوس، أبو القاسم : عبد اهللا بن حممد العطيش .٣ هو عبد اهللاَّ بن ُحمَمَّ

املقرئ العطيش، حدث عن إِْبَراِهيم بن عبد اهللاَّ بن اجلنيد، ومحاد بن اْحلََسن 

د بن إسحاق الصاغاين بن عنبسة الوراق، وعيل بن حرب . الطائي، وُحمَمَّ

                                                           

)
٣٢٧

 .٥٩١: ١٢.عالم النبالءسري أالَذَهبي، ) 

 .٤٥٣: ١٧. املرجع نفسه) ٣٢٨(

 .١٣٣: ١٦. املرجع نفسه) ٣٢٩(



١٨٦ 

 

د بن اْحلَُسْني اآلجري، وابن شاهني، وُيوُسُف ْبُن ُعَمَر  روى عنه أبو بكر ُحمَمَّ

اُس  مات أبو القاسم عبد اهللا بن حممد بن عبدوس : قال ابن شاهني. الَقوَّ

 (٣٣٠).العطيش يف ذي احلجة سنة سبع عرشة وثالث مائة

براهيم بن عبد اهللا بن اجلنيد أبو إسحاق اخلتيل ثم هو إ: إبراهيم بن اجلنيد .٤

بقي إىل : الرسمرائي، الشيخ، اإلمام، احلافظ، وثقه اخلطيب، وقال الذهبي

 (٣٣١).قرب سنة سبعني ومائتني

هو حرملة بن حييى بن عبد اهللا بن حرملة بن عمران، : حرملة بن حييى .٥

وىل بني زميلة اإلمام، الفقيه، املحدث، الصدوق، أبو حفص التجيبي، م

الشافعي، فلزمه، وتفقه : ابن وهب، فأكثر جدا، وعن: حدث عن. املرصي

 (٣٣٢).به

                                                           

). م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢. (اخلطيب البغدادي، أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد بن مهدي) ٣٣٠(

: ترمجة رقم ٣٣٢: ١١. دار الغرب اإلسالمي: بريوت). حمقق(بشار عواد معروف . تاريخ بغداد

٥١٩٢. 

 .٦٣١: ١٢. سري أعالم النبالءبي، الَذهَ ) ٣٣١(

 .٣٨٩: ١١. املرجع نفسه) ٣٣٢(



١٨٧ 

 

وأما . وكام رأيت أن رجال الرواية األوىل كلهم أئمة ثقات وسندها متصل

الرواية الثانية فكل رجاهلا أئمة ثقات أيضًا إال عبد اهللا بن حممد العطيش 

. وال تعديًال، وسندها متصل أيضاً املقرئ فلم نجد من يذكر فيه جرحًا 

 .فاألثر إذا ثابت عن اإلمام الشافعي وصحيح أنه قوله

بل األمر عىل . ومل نجد من العلامء املتقدين واملتأخرين من ينتقد هذا األثر

أوردوا  -منهم املحدثون والفقهاء-العكس، فإنا وجدنا كثريًا من العلامء 

نكري، واستأنسوا به عىل تقسيمهم كالم اإلمام الشافعي هذا من غري أي 

 .للبدعة إىل حسنة وسيئة، فهذا أكرب دليل عىل ثبوته عنه

غري أنا وجدنا يف هذا العرص من حياول انتقاد هذا األثر ويشكك يف ثبوته 

 .عن اإلمام الشافعي، وقد يسبب ذلك التشويش بني الناس، فال بد من بيانه

 األثر مع اجلواب عنهاالشبهات الواردة حول : املطلب الثاين

 .سنذكر تلك الشبهات هنا مع اجلواب عنها إن شاء اهللا تعاىل

 :الشبهة األوىل



١٨٨ 

 

أن يف أسانيد  "علم أصول البدع"زعم الشيخ عيل احللبي صاحب كتاب 

تعرف هبذا صواب وصحة ما ينقل عن ": قال. هذه الروايات رواة جماهيل

مناقب الشافعي : كام يفمن تقسيم البدعة؛  -رمحه اهللا-هذا اإلمام 

علًام أن يف أسانيدها !! أليب نعيم) ٩/١١٣(وحلية األولياء ) ١/٤٦٩(

  (٣٣٣)."جماهيل

 "البدعة وأثرها اليسء يف األمة"وزعم الشيخ سليم اهلاليل صاحب كتاب 

: قال الشيخ معلقًا عىل هذا األثر. أن يف سند البيهقي من مل توجد له ترمجة

وفيه . عن الربيع بن سليامن) ١/٤٦٩(قب الشافعي أخرجه البيهقي يف منا"

حلية "وأخرجه أبو نعيم يف . مل أجد له ترمجة! حممد بن موسى الفضل

وفيه عبد اهللا بن حممد العطيش، ذكره اخلطيب ) ٩/١١٣( "األولياء

                                                           

علم أصول البدع دراسة ). م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣. (احللبي، عيل بن حسن بن عيل بن عبد احلميد) ٣٣٣(

 .١٢١:  ص. ١ط. دار الراية للنرش والتوزيع: جدة. تكميلية مهمة يف علم أصول الفقه



١٨٩ 

 

ومل يذكرا فيه جرحًا وال  "األنساب"والسمعاين يف  "تارخيه"البغدادي يف 

 (٣٣٤)."تعديالً 

. إظهار ضعف السند -واهللا أعلم-والظاهر من هذا التعليق . هكذا قاال

ألن املقرر يف علوم احلديث أن احلديث أو األثر الذي يف سنده راو جمهول 

فكأهنام أرادا أن يظهرا أن هذا األثر ضعيف من حيث السند . فهو ضعيف

 .ألن فيه رواة جمهولني

 :اجلواب عنها

وأخرجه البيهقي . صحيح وال غبار عليه أما األثر الذي أخرجه البيهقي فإنه

، أبو سعيد بن أيب عمروأخربنا ": فقال "املدخل إىل السنن الكربى"أيضًا يف 

                                                           

. ١ط. البدعة وأثرها اليسء يف األمة). م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١. (اهلاليل، أبو أسامة سليم بن عيد )٣٣٤(

 .١٠٧: ص. دار ابن حزم: بريوات



١٩٠ 

 

- قال الشافعي : ثنا أبو العباس حممد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليامن، قال 

 (٣٣٥)".املحدثات من األمور رضبان:  -ريض اهللا عنه

ْريّيف كام ترجم له فضل حممد بن موسى بن الوأبو سعيد هذا  املشهور بالصَّ

 (٣٣٦).الذهبي يف تارخيه

وقد أخربنا ": فقال "تبيني كذب املفرتي"وكذا أخرجه ابن عساكر يف 

الشيخ أبو املعايل حممد بن اسمعيل بن حممد بن احلسني الفاريس بنيسابور أنا 

نا أبو  ابن أيب عمرو )٣٣٧(أبو سعيدابو بكر أمحد بن احلسني بن عيل البيهقي أنا 

                                                           

حممد . املدخل إىل السنن الكربى). هـ١٤٠٤. (البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل بن عيل )٣٣٥(

 .٢٠٦: ١. كتاب اإلسالميدار اخللفاء لل: الكويت). حمقق(ضياء االرمحن األعظمي 

)
٣٣٦

تاريخ ). م٢٠٠٣. (الذهبي، شمس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثامن بن َقاْيامز: انظر )

دار الغرب : بريوت. ١ط). حمقق(بشار عّواد معروف . اإلسالم َوَوفيات املشاهري َواألعالم

 .٣٦٩: ٩. اإلسالمي

 .واهللا أعلم. اب ما أثبتناهولعله تصحيف، والصو. أبو سعد: يف األصل )٣٣٧(



١٩١ 

 

قال الشافعي ريض اهللا : العباس حممد بن يعقوب أنا الربيع بن سليامن قال

 (٣٣٨)."به: عنه

ِيفّ رواه البيهقي، عن ": فقال "تاريخ اإلسالم"وأورده الذهبي يف  ْريَ  (٣٣٩)الصَّ

: قال الشافعي: أنا الربيع قال: األصم": وكان قد قال يف بداية كالمه. "عنه

 (٣٤٠)."به

ْرييفّ  حممد بن موسى بن الفضلالراوي هو ف وهو أبو سعيد، . املشهور بالصَّ

ْريّيف ابن أيب عمرو النيسابوري، الشيخ،  حممد بن موسى بن الفضل الصَّ

 .الثقة، املأمون، إمام من األئمة وليس جمرد راٍو ال تعثر له عىل ترمجة

 "اإلسالمتاريخ "و "سري أعالم النبالء"ويمكن أن تراجع ترمجته يف 

 (٣٤١).وغريمها من كتب الرجال والتاريخ

                                                           

)
٣٣٨

تبيني كذب املفرتي فيام ). هـ١٤٠٤. (ابن عساكر، عيل بن احلسن بن هبة اهللا بن عساكر الدمشقي )

 .٩٧: ص. دار الكتاب العريب: بريوت. ٣ط. نسب إىل اإلمام أيب احلسن األشعري

 .واهللا أعلم. ولعله تصحيف، والصواب ما أثبتناه. الصديف: يف األصل) ٣٣٩(

 .١٧٠: ٥. تاريخ اإلسالم َوَوفيات املشاهري َواألعالمالذهبي، ) ٣٤٠(



١٩٢ 

 

وبعد هذا كله يتبني خطأ كل من الشيخ سليم اهلاليل والشيخ عيل احللبي 

- مل توجد له ترمجة : أو -كام قال احللبي-حيث زعام أن األثر فيه راو جمهول 

الرباهني عىل أال بدعة حسنة "وتبعهام مقلدًا صاحب رسالة  - كام قال اهلاليل

التي فيها  "مناقب الشافعي"وهذا اخلطأ ربام نشأ من طبعة كتاب . "لدينيف ا

فلذا مل جيدا  "حممد بن موسى الفضل"خطأ حيث جاء اسم الراوي هكذا 

 .واهللا أعلم. ترمجته

رواه البيهقي بإسناده الّصحيح يف ": وقد صحح هذا األثر ابن تيمية فقال

 (٣٤٢)."املدخل

                                                                                                                                          

تاريخ اإلسالم َوَوفيات املشاهري الذهبي، . ٣٥٠: ١٧. سري أعالم النبالءالَذَهبي، : انظر) ٣٤١(

 .٣٦٩: ٩. َواألعالم

)
٣٤٢

الَعْقِل َوالنَّْقِل  َدْرُء َتَعاُرضِ ). هـ١٣٩١. (ابن تيمية، أبو العباس أمحد بن عبد احلليم احلراين: انظر )

ْيِح املَْعُقْولِ ) أو( دار الكنوز : الرياض). حمقق(حممد رشاد سامل . ُمَواَفَقُة َصِحيِْح املَنُْقْوِل لَِرصِ

 .١٦٣: ٢٠. جمموع الفتاوىابن تيمية، . ١٦٨: ١. األدبية



١٩٣ 

 

م وإن كان يف سنده من مل نجد له جرحًا أو وأما األثر الذي أخرجه أبو نعي

تعديًال فمثله يصلح لالعتبار ويؤيد ما أخرجه البيهقي ويزيده قوة وثبوتًا إن 

 .واهللا أعلم. شاء اهللا

 :الشبهة الثانية

قول الشافعي إن صح ال يصح أن يكون "زعم الشيخ سليم اهلاليل أيضًا أن 

. -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -معارضًا أو خمصصًا لعموم حديث رسول اهللا 

نقل عنه أصحابه أن قول الصحايب إذا انفرد  -رمحه اهللا-فالشافعي نفسه 

ليس حجة، وال جيب عىل من بعده تقليده، ومع كون ما نسب إىل اإلمام 

، فكيف )٥٩٨ -٥٩٧ص(الشافعي فيه نظر بدليل ما يف الرسالة للشافعي 

 (٣٤٣) "لصحايب ليس بحجة؟يكون قول الشافعي حجة، وقول ا

والظاهر من هذا القول إظهار التعارض بني قول الشافعي وبني حديث 

وكذا استغرابه أن . "كل بدعة ضاللة": -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - رسول اهللا 

                                                           

. ١ط. األمة البدعة وأثرها اليسء يف). م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١. (اهلاليل، أبو أسامة سليم بن عيد )٣٤٣(

 .١٠٨-١٠٧: ص. دار ابن حزم: بريوات



١٩٤ 

 

يكون قول الشافعي حجة، مع كون قول الصحايب إذا انفرد ليس بحجة 

 .عنده

 :اجلواب عنها

وأما . فقد صح وثبت عنه كام مر معنا "ل الشافعي إن صحقو": أما قوله

-ال يصح أن يكون معارضًا أو خمصصًا لعموم حديث رسول اهللا ": قوله

لو ال أن التعارض أو التخصيص  صحيح،ف. "- َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

َعَلْيِه َصىلَّ اهللاَُّ -مل يقع بني كالم الشافعي وبني حديث رسول اهللا املوهوم 

 . -َوَسلَّمَ 

َصىلَّ -فإن قول الشافعي هذا مل يكن معارضًا أو خمصصًا حلديث رسول اهللا 

 بّينهقد  "كل بدعة ضاللة"وبيان هذا أن عموم حديث . -اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 "...من سن سنة حسنة": -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -حديث آخر وهو قوله 

 ال املعنى اللغوياخلاص فتبني أن مراد احلديث بالبدعة املعنى الرشعي 

العام، وأن املراد بالسنة يف احلديث املعنى اللغوي العام، ال املعنى الرشعي 

 .وأما مراد الشافعي بالبدعة يف كالمه فاملعنى اللغوي العام .اخلاص



١٩٥ 

 

 أن واضح يف "من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" حديثو

بدون  كل إحداث مردود إذ لو كان .مردود ما مل يكن منهيف الدين اإلحداث 

من أحدث يف ": ، لكن ملا قال"شيئاً من أحدث يف أمرنا هذا ": استثناء، لقال

ما ليس من الدين بأن كان : أفاد أن املحدث نوعان "ما ليس منهأمرنا هذا 

وما هو من . ة الضاللةخمالفًا لقواعده ودالئله، فهو مردود، وهو البدع

الدين بأن شهد له أصل، أو أيده دليل، فهو صحيح مقبول، وهو السنة 

 (٣٤٤).احلسنة

حديث آخر، وليس كالم الشافعي هذا إال بّينه  "كل بدعة ضاللة"فحديث 

زيادة توضيح وبيان ملعنى احلديثني حيث يدفع ما قد ُيتوهم من التعارض 

 .واالختالف بني احلديثني

 "كيف يكون قول الشافعي حجة، وقول الصحايب ليس بحجة"قوله وأما 

ألن الشافعي مل يكن حيتج بقول نفسه وإنام . فهذا االعرتاض ليس يف حمله

 .وقوله هذا إنام استنباط ملا فهمه من األدلة. احتج بام ثبت عنده من األدلة

                                                           

.). م.د. (إتقان الصنعة يف حتقيق معنى البدعة). م٢٠٠٦. (الغامري، عبد اهللا بن حممد بن الصديق) ٣٤٤(

 .٢٣-٢٢: ص. عامل الكتب: بريوت.). ط.د(



١٩٦ 

 

 إذن، ليس هناك أي تعارض بني احلديث النبوي وكالم الشافعي، بل إنّ 

 .واهللا أعلم. كالم الشافعي يبني مراد احلديث النبوي

 :الشبهة الثالثة

بالبدعة احلسنة  -رمحه اهللا-كيف يقول الشافعي ": قال الشيخ سليم اهلاليل

: والقائل يف الرسالة. من استحسن فقد رشع: وهو صاحب العبارة املشهورة

) ٣٠٤ -٧/٢٩٣( "األم"وعقد فصًال يف كتابه (٣٤٥) ."إنام االستحسان تلذذ؟

 (٣٤٦).يف إبطال االستحسان "إبطال االستحسان": بعنوان

 :اجلواب عنها

                                                           

 .١٠٨: ص. البدعة وأثرها اليسء يف األمةاهلاليل،  )٣٤٥(

 .٢٨: ص. املرجع نفسه) ٣٤٦(



١٩٧ 

 

إن االستحسان الذي أبطله الشافعي وأنكر القول به وشّدد عىل القائلني به، 

 (٣٤٧).إنام يقصد به ما يصدر عن املجتهد بغري دليل

واالجتهاد ال يكون إال عىل مطلوب، واملطلوب ال يكون ": قال الشافعي

دا إال عىل عني قائمة تتطلب بداللة يقصد هبا إليها، أو تشبيه عىل عني أب

 خالفقائمة، وهذا يبني أن حرامًا عىل أحد أن يقول باالستحسان، إذا 

االستحسان اخلرب، واخلرب من الكتاب والسنة عني يتأّخى معناها املجتهد 

 (٣٤٨)."ليصيبه

إنام عنى االستحسان  ومما يدل عىل أن الشافعي يف نفيه حجية االستحسان

الذي هبذا التعريف؛ استدالالته التي ساقها يف نفي حجيته؛ بام هي 

فأدلة الشافعي . استدالالت تدور عىل أن االستحسان قول بالعقل بال دليل

                                                           

)
٣٤٧

جملة : األردن. حقيقته وتطبيقاته عند الشافعية: االستحسان). م٢٠١٠. (دادي، منصور حممودمق) 

 .١٤.٠٠ ٢٠١٦أغسطس  ٢٧. ١، العدد٣٧دراسات علوم الرشيعة والقانون، املجّلد 

asatLaw/article/view/http://journals.ju.edu.jo/Dir١٢١: ص. ١٧٧/٦٤٨٩. 

 .٥٠٣: ص. الرسالةالشافعي،  ) ٣٤٨(



١٩٨ 

 

يف نفي حجية االستحسان، إنام هي واردة عىل ما ال جمال للنزاع فيه، فإن 

 (٣٤٩) .، ومما ال يقول به قائلالقول يف دين اهللا بغري دليل ال يصح أبداً 

ومن املعلوم أن كل ما خالف الكتاب والسنة ال يسمى بدعة حسنة عند 

إذن، االستحسان الذي أنكره الشافعي هو نوع . الشافعي، بل هو بدعة سيئة

وهذا ال ينايف تقسيمه للبدعة وإقراره . من البدعة السيئة املخالفة للرشع

   .أعلمواهللا . للبدعة احلسنة كام مىض

                                                           

 .١٢١: ص. حقيقته وتطبيقاته عند الشافعية: االستحسانمقدادي،  ) ٣٤٩(



١٩٩ 

 

 مدلول كالم اإلمام الشافعي يف البدعة احلسنة: املطلب الثالث

 :إذا تأّملنا يف قول اإلمام الشافعي السابق تبينت لنا أمور آتية

أن الشافعي من املقسمني للبدعة إىل حممودة ومذمومة، بخالف ما يتومهه  .١

 .بعض الناس أنه مل يقل بالبدعة احلسنة

وهذا يفيد أن . "ما وافق السنة"الشافعي هي أن البدعة املحمودة عند  .٢

املحدثات ليست كلها ختالف السنة ملجرد كوهنا حمدثة، بل منها ما يوافقها 

ويف الرواية . ومنها ما خيالفها، فإن وافقت فتسمى بدعة حسنة، وإال فسيئة

وهذا أيضًا يفيد أن املحدثات ليست كلها  "ما أحدث من اخلري": الثانية قال

فاملحدثات من اخلري هي البدعة احلسنة، واملحدثات من الرش هي ّرشًا، 

 .البدعة املذمومة

. يدل عىل دقة تعبريه "ما أحدث خيالف كتابًا أو سنة أو أثرًا أو إمجاعاً ": قوله .٣

مع أن القياس من األدلة املتفق عليها عند مجهور  "وقياساً "وذلك أنه مل يقل 

لقياس ألن القياس عنده بمعنى فالشافعي هنا مل يذكر ا. األصوليني



٢٠٠ 

 

هو عني  - أهي حسنة أم سئية-، وعملية النظر يف املحدثات (٣٥٠)االجتهاد

خمالفتها ألفىض ذلك إىل  و ذكر القياس ضمن األمور املحظوراالجتهاد، فل

 .وهذا يدل عىل دقة كالمه. الدور املمنوع، فلذلك مل يقله

: يف قيام رمضان -نهريض اهللا ع-احتج الشافعي بقول عمر بن اخلطاب  .٤

وإذا تأّمْلنا يف قوله هذا ثم قارنَّاه بأقواله األخرى يف . "نعمِت البدعُة هذه"

ويتضح هذا األمر من . كتبه تبّني أن ما استحسنه الشافعي هو من هذا القبيل

وقد ": مسألة االستحالف عىل املصحف قال فيها وهو: خالل املثال اآليت

 (٣٥١)"وذلك عندي حسن. حلف عىل املصحفكان من حكام اآلفاق من يست

حسب -أي أنه من املحدثات املستحسنة؛ ألهنا ال ختالف الرشع، فهو إذن 

وسيأيت املزيد من أقوال الشافعي يف الفصل . من البدع احلسنة - قواعده

   .واهللا أعلم. الثالث إن شاء اهللا تعاىل

                                                           

الشافعي، أبو عبد اهللا حممد : انظر. "مها اسامن ملعنًى واحد": قال الشافعي عن القياس واالجتهاد) ٣٥٠(

. بن إدريس بن العباس بن عثامن بن شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف املطلبي القريش املكي

 .٤٧٧: ١. مكتبة احللبي: القاهرة). حمقق(أمحد شاكر . الرسالة). م١٩٤٠-هـ١٣٥٨(

افعي، أبو عبد اهللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثامن بن شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف الش) ٣٥١(

 .٢٧٨: ٦. دار املعرفة: بريوت. األم). م١٩٩٠-هـ١٤١٠. (املطلبي القريش املكي



٢٠١ 

 

 رشوط البدعة احلسنة عند اإلمام الشافعي: املطلب الرابع

بعد ما سبق بيانه استنبطنا من كالم اإلمام الشافعي أن املحدثات ال تصري 

 :بدعة حسنة إال إذا توفر فيها رشطان

، أن توافق كتابًا أو سنة أو أثرًا أو إمجاعًا وال ختالف شيئًا من الرشط األول

فام خالف شيئًا من هذا فال . وهذا كله رشع اهللا الذي تعّبدنا اهللا به. هذا

فام وافق السنة فهو حممود، وما "وهذا معنى قوله . بدعة حسنةيسمى 

ما أحدث خيالف كتابًا أو سنة أو أثرًا أو "وقوله  "خالف السنة فهو مذموم

وموافقة البدعة للرشع بأن تكون البدعة غري . "إمجاعًا فهذه البدعة الضاللة

دعة ترفع فإن كانت الب. رافعة حلكم ثابت يف القرآن أو السنة أو اإلمجاع

حكًام ثابتًا كأن حتّل حرامًا أو حتّرم حالالً فحينئذ تكون البدعة سيئة، ال 

 .حسنة

، أن يكون اإلحداث يف اخلري، وهذا يشمل العادات الرشط الثاين

والعبادات، سواء من األمور التعبدية كصالة الرتاويح عىل الكيفية التي 

ألمور غري التعبدية كإنشاء أم من ا -ريض اهللا عنه-أحدثها عمر بن اخلطاب 

ُه َملْ َيُكْن ِديَواٌن ِيف ": الديوان، قال الشافعي يَوان ُحمَْدٌث ِيف َزَماِن ُعَمَر َوَأنَّ الدِّ



٢٠٢ 

 

َوَال َأِيب َبْكٍر َوَال َصْدٍر ِمْن ِخَالَفِة  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َزَماِن َرُسوِل اهللاَِّ 

يَواَن ِحَني َكُثَر املَْاَل ُعَمَر، َوَأنَّ ُعَمَر إنَّ  َن الدِّ فالبدعة احلسنة تشمل  (٣٥٢)."َام َدوَّ

هذا معنى قوله . كل املحدثات احلسنة من العبادات والعادات واملعامالت

ما أحدث من اخلري ال خالف فيه لواحد من هذا وهذه حمدثة غري "

 ."مذمومة

فال تكون البدعة  - كإحداث املنكرات تدّيناً -أما إن كان اإلحداث يف الرش 

العبادات أم يف غريها، كام أحدثه أمور حينئذ حسنة، بل سيئة، سواء يف 

من  -وهو اليوم العارش من شهر املحرم-بعض الروافض يف يوم عاشوراء 

رضب الصدور، ولطم اخلدود، ورضب السالسل عىل األكتاف، وشج 

األسلحة،  الرؤوس بالسيوف، وإراقة الدماء وتعذيب األجساد بأنواع من

وكام أحدثه بعض الناس يف آخر العام القديم وبداية العام اجلديد من 

. اختالط الرجال بالنساء يف مكان واحد وإحراق ما يسمى باأللعاب النارية

َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه - فهذا كله بدعة سيئة ملا يف األول من خمالفة الرشع لقوله 

َم اْخلُُدوَد َوَشقَّ اْجلُُيوَب َوَدَعا بَِدْعَوى َلْيَس ِمنَّا َمْن َلطَ «: -َوَسلَّمَ 

                                                           

 .٣٥٧: ٧. األمالشافعي، ) ٣٥٢(



٢٠٣ 

 

، ويف الثاين من إضاعة املال والوقت واالختالط، وكلها حمّرمة (٣٥٣)»اْجلَاِهلِيَّةِ 

 .فاإلحداث يف اخلري خري كام أن اإلحداث يف الرش رش. يف الرشع

م وإذا تأملنا الرشطني السابقني تبّني أهنام يرجعان إىل أمر واحد وهو عد

 .واهللا أعلم. خمالفة الرشع

 

 

   

                                                           

؛ ومسلم، ١٢٩٤: حديث رقم ٨١: ٢. صحيح البخاريالبخاري، : انظر. رواه البخاري ومسلم )٣٥٣(

 .١٠٣: حديث رقم ٩٩: ١. صحيح مسلم



٢٠٤ 

 

 الثالثاملبحث 

 عند الشافعيةيف العبادات احلسنة  البدعنامذج 

 .عند الشافعية العباداتباب فيام ييل بعض النامذج للبدع احلسنة يف 

 النداء لنوافل اجلامعات: املطلب األول

واإلعالم وقد يطلق اصطالحًا عىل األذان واإلقامة  (٣٥٤).الصوت: النداء لغةً 

من شعائر الفرائض املكتوبة فهام األذان واإلقامة أما  (٣٥٥).والدعاء وغري ذلك

وقد نص عىل ذلك . يف اليوم والليلة، فال ُيرشعان إال لصالة مكتوبة

َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه -َسنَّ َرُسوُل اهللاَِّ ": يف عدة مواضع فقال "األم"الشافعي يف 

ْ َحيَْفْظ َعنُْه َأَحٌد اْألََذاَن  -َوَسلَّمَ  ُه َأَمَر بِاْألََذاِن  -َعلِْمُتهُ -لِْلَمْكُتوَباِت، َوَمل َأنَّ

َوَال َأَذاَن إالَّ ... َوَال َأَذاَن إالَّ ملَِْكُتوَبٍة، َوَكَذلَِك َال إَقاَمةَ ... لَِغْريِ َصَالٍة َمْكُتوَبةٍ 

َن لِرَ  ْ َنْعَلْمُه ُأذِّ إالَّ  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ُسوِل اهللاَِّ لِْلَمْكُتوَبِة َفإِنَّا َمل

                                                           

 . ٣١٣: ١٥. لسان العربابن منظور، : انظر) ٣٥٤(

 .٣٥٧: ٢. املوسوعة الفقهية الكويتيةوزارة األوقاف، : انظر) ٣٥٥(



٢٠٥ 

 

َوَال ... َوَال َأَذاَن لُِكُسوٍف َوَال لِِعيٍد َوَال لَِصَالٍة َغْريِ َمْكُتوَبةٍ ... لِْلَمْكُتوَبةِ 

 (٣٥٦)."َأَذاَن، َوَال إَقاَمَة إالَّ لِْلَمْكُتوَبةِ 

وعَ ": وقال النووي َقاَمُة َمْرشُ َلَواِت اْخلَْمِس بِالنُُّصوِص اْألََذاُن َواْإلِ اِن لِلصَّ

ْمجَاعِ  ِحيَحِة َواْإلِ َقاَمُة لَِغْريِ اْخلَْمِس بَِال ِخَالٍف، . الصَّ ُع اْألََذاُن َوَال اْإلِ َوَال ُيْرشَ

ِن، َسَواٌء َكاَنْت َمنُْذوَرًة، َأْو ِجنَاَزًة، َأْو ُسنًَّة، َوَسَواٌء ُسنَّ َهلَا اْجلََامَعُة َكاْلِعيَديْ 

َحى ، َواِالْستِْسَقاِء، َأْم َال، َكالضُّ  (٣٥٧)."َواْلُكُسوَفْنيِ

الصالة ": أما نوافل اجلامعات فُيرشع يف بعضها النداء، وهو قول املنادي

 (٣٥٨).والنداء هبذا املعنى ثابت بالسنة النبوية يف الكسوف واخلسوف. "جامعة

ملََّا «: َقاَل  -َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْهَام -َعْمٍرو واألصل يف ذلك ما ورد َعْن َعْبِد اهللاَِّ ْبِن 

ْمُس َعَىل َعْهِد َرُسوِل اهللاَِّ  إِنَّ : ُنوِدَي  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - َكَسَفِت الشَّ

                                                           

)
٣٥٦

 .٢٨٣، ٢٨٠، ٢٦٩، ١٠٢: ١. األمالشافعي، : انظر) 

 . ٧٧: ٣. املجموعالنووي، ) ٣٥٧(

 .١٥٢: ص. القياس يف العبادات وتطبيقاتهأبو احلسن املقديس، : انظر) ٣٥٨(



٢٠٦ 

 

َالَة َجاِمَعةٌ  ْمَس َخَسَفْت ": -َرِيضَ اهللاَُّ َعنْها- وَعْن َعاِئَشَة  (٣٥٩).»الصَّ َأنَّ الشَّ

َالُة ": ، َفَبَعَث ُمنَاِدًيا-َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - ُسوِل اِهللا َعَىل َعْهِد رَ  الصَّ

، َوَأْرَبَع "َجاِمَعةٌ  ، َوَصىلَّ َأْرَبَع َرَكَعاٍت ِيف َرْكَعَتْنيِ َ َم َفَكربَّ ، َفاْجَتَمُعوا، َوَتَقدَّ

 (٣٦٠)."َسَجَداٍت 

ْ . وأما صالة العيد فإنه ال يرشع هلا أذان وال إقامة يف عهد رسول اهللا  َيُكْن وَمل

َالِة َيْوَم الِفْطِر َوالَ َيْوَم األَْضَحى-َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - ُن بِالصَّ   (٣٦١).ُيَؤذَّ

َصىلَّ اهللاَُّ -َصلَّْيُت َمَع َرُسوِل اهللاِ ": -َرِيضَ اهللاَُّ َعنْهُ -َقاَل َجابِِر ْبِن َسُمَرَة 

، بَِغْريِ َأَذاٍن َوَال إَِقاَمةٍ اْلِعيدَ  - َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َتْنيِ ٍة َوَال َمرَّ  (٣٦٢)."ْيِن، َغْريَ َمرَّ

                                                           

)
٣٥٩

؛ مسلم، ١٠٥١: حديث رقم ٣٦: ٢؛ ١٠٤٥: حديث رقم ٣٤: ٢. صحيح البخاريالبخاري، ) 

 .١٨٤٤: حديث رقم ١٤٧٢: ٣. صحيح مسلم

 .٩٠١: حديث رقم ٦٢٠: ٢. صحيح مسلممسلم، ) ٣٦٠(

)
٣٦١

: حديث رقم ٤٠: ٧؛ ٩٦٠، ٩٥٩: حديث رقم ١٨: ٢. صحيح البخاريالبخاري، : انظر) 

: ٢. ٨٨٥: حديث رقم ٦٠٣: ٢. صحيح مسلم؛ مسلم، ٧٣٢٥: حديث رقم ١٠٤: ٩. ٥٢٤٩

 .٨٨٦: حديث رقم ٦٠٤

 .٨٨٧: حديث رقم ٦٠٤: ٢. صحيح مسلممسلم، ) ٣٦٢(



٢٠٧ 

 

: ، أو"الصالة جامعة": ولكن استحب الشافعية لصالة العيد أن ينادى هلا

روى . "الصالة رمحكم اهللا": ، أو"هلموا إىل الصالة": ، أو"الصالة"

ْهِرّي أنه َقاَل  َيْأُمُر ِيف  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -النَّبِيُّ َكاَن «: الشافعي عن الزُّ

َن َأْن َيُقوَل  َالُة َجاِمَعةٌ : اْلِعيَدْيِن املَُْؤذِّ  (٣٦٣).»الصَّ

إن صليت مرتاخية عن - وأما صالة االستسقاء، والرتاويح، والوتر 

، وكل نفل ُرشعت مجاعة، وُصّليت كذلك، فيستحب أن ينادى -الرتاويح

 .ا ينادى لصالة الكسوف والعيدهلا مثل م

ا اْألَْعَياُد َواْخلُُسوُف َوِقَياُم َشْهِر َرَمَضاَن َفَأَحبُّ إَيلَّ َأْن ": قال الشافعي َفَأمَّ

َالُة َجاِمَعةٌ «ُيَقاَل فِيِه  َء َعَىل َمْن َتَرَكُه، إالَّ َتْرَك »الصَّ ، َوإِْن َملْ َيُقْل َذلَِك َفَال َيشْ

 (٣٦٤)."اْألَْفَضلِ 

َالَة َجاِمَعةً : ُينَاَدى لِْلِعيِد، َواْلُكُسوِف، َواِالْستِْسَقاءِ ": قال النوويو ... الصَّ

اِويِح  َ َالَة َجاِمَعًة، إَذا ُصلَِّيْت َمجَاَعةً : َوَكَذا ُينَاِدى لِلرتَّ  (٣٦٥)."الصَّ

                                                           

 .٢٨٠، ٢٦٩، ١٠٢: ١. األمالشافعي، ) ٣٦٣(

 .١٠٢: ١. األمالشافعي، ) ٣٦٤(



٢٠٨ 

 

وعمدهتم يف ذلك هو القياس عىل ما ثبت يف صالة الكسوف، إذ كل واحدة 

 (٣٦٦).رشعت فيها اجلامعة، حيتاج إىل قليل إعالممنها صالة نافلة، 

بناء عىل هذا، فالنداء لغري صاليت الكسوف والعيد يعّد من البدع احلسنة؛ 

، ولكنه -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ألن الظاهر أنه مل يعهد يف عرص رسول اهللا 

 .واهللا أعلم. حسن عىل مقتىض القياس

 الصلوات اخلمس األذان لغري: الثايناملطلب 

ذكرنا أن األذان واإلقامة من شعائر الفرائض املكتوبة يف اليوم والليلة، فال 

أن إال  وُرشع األذان أصًال لإلعالم بالصالة، .ُيرشعان إال لصالة مكتوبة

األذان لغري حتى يقولون بسينة  متأخري الشافعية توّسعوا فيها توسعًا بالغاً 

يسّن األذان يف أذن : فقالوا ،أو إزالة هلم طارئالصالة تّربكًا واستئناسًا 

املولود حني يولد، ويف أذن املهموم فإنه يزيل اهلّم، وخلف املسافر، ووقت 

                                                                                                                                          

)
٣٦٥

 . ٧٧: ٣. املجموعالنووي، ) 

؛ أبو احلسن املقديس، ٤٦٣: ١. حتفة املحتاج؛ اهليتمي، ٤٠٣: ١. هناية املحتاجالرميل، : انظر) ٣٦٦(

 .١٥٣: ص. القياس يف العبادات وتطبيقاته



٢٠٩ 

 

احلريق، وعند مزدحم اجليش، وعند تغّول الغيالن وعند الضالل يف السفر، 

وللمرصوع، والغضبان، ومن ساء خلقه من إنسان أو هبيمة، وعند إنزال 

 (٣٦٧). قياسًا عىل أول خروجه إىل الدنياامليت القرب

الِة َكَام ِيف آَذاِن املَْْوُلوِد، ": جاء يف حتفة املحتاج َقْد ُيَسنُّ األََذاُن لَِغْريِ الصَّ

وِع، َواْلَغْضَباِن َوَمْن َساَء ُخُلُقُه ِمْن إْنَساٍن، َأْو َهبِيَمٍة َوِعنَْد  َواملَْْهُموِم، َواملَْْرصُ

ِل ُمْزَدَحِم اْجلَ  ِه ِقَياًسا َعَىل َأوَّ ْيِش َوِعنَْد اْحلَِريِق ِقيَل َوِعنَْد إْنَزاِل اْملَيِِّت لَِقْربِ

ِد  ِل اْلِغيالِن َأْي َمتَرُّ ِح اْلُعَباِب، َوِعنَْد َتَغوُّ ْنَيا، َلكِْن َرَدْدته ِيف َرشْ ُخُروِجِه لِلدُّ

نِّ ِخلََربٍ َصِحيٍح فِيِه، َوُهَو، َواِإلَقاَمةُ   (٣٦٨)."َخْلَف املَُْسافِرِ  اْجلِ

ُه ُيَسنُّ ... َأْنَواعٌ  -األذان لغري الصالة: أي-َوَلُه ": ويف هناية املحتاج ِمنَْها َأنَّ

ْيَلِميُّ َعْن َعِيلٍّ  ُه ُيِزيُل اْهلَمَّ َكَام َرَواُه الدَّ ُن ِيف ُأُذنِِه َفإِنَّ لِْلَمْهُموِم َأْن َيْأُمَر َمْن ُيَؤذِّ

ُن ِيف ُأُذنِهِ «: َوى َأْيًضاَورَ . َيْرَفُعهُ  ُه ُيَؤذَّ » َمْن َساَء ُخُلُقُه ِمْن إْنَساٍن َأْو َهبِيَمٍة َفإِنَّ

                                                           

 .٣٧٣-٣٧٢: ٢. املوسوعة الفقهية الكويتيةجمموعة من املؤلفني، ) ٣٦٧(

 .٤٦١: ١. حتفة املحتاج يف رشح املنهاجاهليتمي، ) ٣٦٨(



٢١٠ 

 

َلْت اْلِغيالنُ  ُهْم : َوُيَسنُّ َأْيًضا إَذا َتَغوَّ ، ألَنَّ األََذاَن َيْدَفُع َرشَّ َدْت اْجلَانُّ َأْي َمتَرَّ

ْيَطاَن إَذا َسِمَعُه َأْدَبرَ   (٣٦٩)."َفإِنَّ الشَّ

َرَأْيُت َرُسوَل : وقد ُروي يف ذلك بعض األحاديث منها ما روى أبو رافع َقاَل 

َن ِيف ُأُذِن اَحلَسِن ْبِن َعِيلٍّ ِحَني َوَلَدْتُه َفاطَِمُة  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -اهللاِ  َأذَّ

َالةِ   (٣٧٠).بِالصَّ

حديث  - َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصىلَّ اهللاَُّ -وأما يف غري املولود فلم يرد عن النبي 

لذلك كره اإلمام مالك هذه األمور واعتربها بدعة، . -فيام أعلم-صحيح 

 (٣٧١) .ال بأس بالعمل به: إال أن بعض املالكية نقل ما قاله الشافعية ثم قالوا

                                                           

الرميل، شمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة ابن شهاب الدين الشهري بالشافعي ) ٣٦٩(

دار : بريوت.). ط.د.). (م.د. (هناية املحتاج إىل رشح املنهاج). م١٩٨٤-هـ١٤٠٤. (الصغري

 .٤٠١: ١. الفكر للطباعة

 .١٥١٤: حديث رقم ٩٧: ٤. سنن الرتمذيالرتمذي، ) ٣٧٠(

 .٣٧٣-٣٧٢: ٢. املوسوعة الفقهية الكويتيةجمموعة من املؤلفني، ) ٣٧١(



٢١١ 

 

. -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -بناء عىل هذا، فهو من البدع لعدم ثبوته عن النبي 

فاملعتمد يف املذهب الشافعي عدم . يف مرشوعية األذان للعيدينواختلفوا 

 .مرشوعيته

 صالة التطوع مجاعًة يف غري ما تسن له اجلامعة: الثالثاملطلب 

رضب تسن فيه اجلامعة، ورضب ال تسن فيه اجلامعة، : رضبانالتطوع صالة 

ُع : َقاَل َأْصَحاُبنَا": قال النووي. لكن لو فعل مجاعة صح َالِة َتَطوُّ الصَّ

َبانِ  ٌب ُتَسنُّ فِيِه اْجلََامَعةُ : َرضْ  ،َواِالْستِْسَقاءُ  ،َواْلُكُسوُف  ،َوُهَو اْلِعيدُ  ،َرضْ

اِويُح َعَىل اْألََصحِّ  َ ٌب َال ُتَسنُّ َلُه اْجلََامَعةُ . َوَكَذا الرتَّ  َمجَاَعةَل فعَلِكْن َلْو  ،َوَرضْ

 (٣٧٢)."َوُهَو َما ِسَوى َذلَِك  ،َصحَّ 

والنوافل  الضحىالسنن الراتبة و :النوافل التي ال تسن فيها اجلامعةمن و

ُع اْجلََامَعُة فِيَها إالَّ ِيف ": قال النووي، املطلقة َقْد َسَبَق َأنَّ النََّوافَِل َال ُتْرشَ

اِويُح َواْلِوْتُر َبْعَدَها إ ،َواِالْستِْسَقاءِ  ،َواْلُكُسوَفْنيِ  ،اْلِعيَدْينِ  َ َذا ُقْلنَا َوَكَذا الرتَّ

اتَِبِة َمَع . بِاْألََصحِّ إنَّ اْجلََامَعَة فِيَها َأْفَضُل  نَِن الرَّ ا َباِقي النََّوافِِل َكالسُّ َوَأمَّ

                                                           

 .٥: ٤. املجموع رشح املهذبالنووي، ) ٣٧٢(



٢١٢ 

 

َحى ،اْلَفَراِئضِ  ُع فِيَها اْجلََامَعةُ  ،َوالنََّوافِِل املُْْطَلَقةِ  ،َوالضُّ َال  :َأْي ، َفَال ُتْرشَ

َها  ،ُتْسَتَحبُّ  ُه َمْكُروهٌ  :َوَال ُيَقاُل  ،َمجَاَعًة َجازَ َلكِْن َلْو َصالَّ َوَقْد َنصَّ . إنَّ

افِِعيُّ  بِيِع َعَىل َأنَُّه َال َبْأَس بِاْجلََامَعِة  -َرِمحَُه اهللاَُّ -الشَّ ْي اْلُبَوْيِطيِّ َوالرَّ ِيف ُخمَْتَرصَ

 (٣٧٣)."ِيف النَّافَِلةِ 

 حمدثة صالة الضحى اجلزم بكون -ريض اهللا عنهام- قد جاء عن ابن عمرو

ويف رواية . "وإهنا ملَِْن َأْحَسِن ما أحدثوا ،إهنا حمدثة": عنها قالحيث  حسنة

َما ابتدع ": ويف رواية. "وما أحدث الناس شيًئا أحب إيل منها": أخرى قال

َحى بدعة ونعمت ": ويف رواية قال. "املُْسلُموَن بِدَعة أفضل من َصَالة الضُّ

  (٣٧٤)."البدعة

َصىلَّ اهللاَُّ -اْلبِْدَعة إِْحَداث َما مل يكن ِيف عهد َرُسول اهللا ذلك؛ ألن  َوإِنََّام َقاَل 

صالهتا مجاعة عىل أن مراده أن  مجاعة من العلامءوقد محله . - َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

إظهارها يف املسجد واالجتامع هلا هو البدعة، ال أن أصل صالة ومالزمتها و

                                                           

)
٣٧٣

 .٥٥: ٤. املجموع رشح املهذبالنووي، ) 

عمدة القاري رشح العينى، . ٥٢: ٣. فتح الباري رشح صحيح البخاريالعسقالين، : انظر) ٣٧٤(

 .٢٣٦: ٧. صحيح البخاري



٢١٣ 

 

ويؤيده ما روي عن ابن مسعود أنه . خمالفة للسنة عةبديف البيوت الضحى 

 (٣٧٥)."إن كان وال بد ففي بيوتكم": رأى قومًا يصلوهنا فأنكر عليهم وقال

بالبدعة أصل صالة  - َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْهام- لكن الظاهر أن مراد ابن عمر 

الضحى، ولو يف البيوت، ولكن ال يعني أهنا مذمومة، َال ِسيَام َوقد رصح 

اِويح"ونعمت اْلبِْدَعة": لهبقو َ  ُعلِمَ  ،فعىل هذا. ، َكَام َقاَل عمر ِيف َصَالة الرتَّ

 من -كإندونيسيا وماليزيا وبروناي- ما جرى يف بعض بالد املسلمنيأن 

وال يقال إنه بدعة حسنة، فإهنا كصالة احلاجة مثًال،  ،مجاعةالتطوع صالة 

وقد رأيت مشاخينا يف دمشق . عىل مقتىض كالم النووي وغريه مكروه

بعد يف الثلث األخري من الليل يصلون يصلون قيام الليل مجاعة، منهم من 

النوم قبيل صالة الفجر كام يف جامع الرفاعي يف دوار كفر سوسة، ومنهم 

قبل النوم بعد صالة العشاء كام يف يف الثلث األول من الليل يصلون من 

، ومل أجد منهم من يف حي ركن الدينرو أو جممع أمحد كفتاجامع أيب النور 

 .واهللا أعلم .ينكر عىل هذا

                                                           

فتح الباري رشح ؛ العسقالين، ٢٣٧: ٨. املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج النووي،: انظر )٣٧٥(

 .٢٣٦: ٧؛ ١٩٦: ٥. عمدة القاري رشح صحيح البخاري؛ العينى، ٥٣: ٣. صحيح البخاري



٢١٤ 

 

 صالة الرغائب وصالة ليلة نصف شعبان: الرابعاملطلب 

َغاِئُب َمجُْع َرِغيَبٍة َأْي  الَعطاُء : وهي لغةً  (٣٧٦).َمْرُغوٌب فِيَها َأْي َحمُْبوَبةٌ : الرَّ

 (٣٧٧).َمْرُغوٍب فيهالكثُري، أو ما حض عليه من فعل اخلري، وتطلق عىل كل 

. ما رغب فيه الشارع وحده ومل يفعله يف مجاعة: والرغيبة اصطالحًا هي

صالة بصفة خاصة تفعل أول رجب أو يف : وصالة الرغائب عند الفقهاء

َة َرْكَعًة،  (٣٧٨).منتصف شعبان وتسمى أيضًا بصالة رجب، وهي ثنتى َعْرشَ

ِل ُمجَُعٍة ِيف َرَجبُتَصىلَّ َبْنيَ املَْْغِرِب َواْلِعَشاِء َليْ   (٣٧٩).َلَة َأوَّ

                                                           

ِمّي، : انظر) ٣٧٦(  .٤٢٩: ١. حتفة احلبيبالبَُجْريَ

)
٣٧٧

 .٤٢٢: ١. لسان العربابن منظور، : انظر) 

)
٣٧٨

 .٢٧١: ٢٢. املوسوعة الفقهية الكويتيةوزارة األوقاف والشوؤون الدينية، : انظر) 

؛ الرشبيني، ٢٣٩: ٢. حتفة املحتاج مع حاشية الرشواين؛ اهليتمي، ٥٦: ٤. املجموعالنووي، : انظر) ٣٧٩(

 ؛ ٤٥٩: ١. مغني املحتاج



٢١٥ 

 

: هذه الصالة شاعت بني الناس بعد املائة الرابعة، ومل تكن تعرف، وقد قيل

 (٣٨٠).-اهللا تبارك وتعاىل إىل املسلمني هأعاد-إن منشأها من بيت املقدس 

. وممن ذكره أبو حامد الغزايل يف اإلحياء. ورد خرب بشأن فضل هذه الصالة

َصىلَّ اهللاَُّ -أما صالة رجب فقد روي بإسناد عن رسول اهللا ": قال الغزايل

ما من أحد يصوم أول مخيس من رجب، ثم يصيل «: أنه قال -َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

فيام بني العشاء والعتمة اثنتي عرشة ركعة، يفصل بني كل ركعتني بتسليمة، 

  يقرأ يف كل ركعة بفاحتة الكتاب مرة، و﴿     ﴾(٣٨١)  ثالث

اثنتي عرشة مرة، فإذا فرغ من صالته صىل  (٣٨٢)﴾   مرات، و﴿

ثم . اللهم صل عىل حممد النبي األمي وعىل آله: سبعني مرة، يقول عيلَّ 

. سبوح قدوس رب املالئكة والروح: يسجد ويقول يف سجوده سبعني مرة

                                                           

أبو عمرو عثامن بن عبد  ؛ ابن الصالح، تقي الدين٢٠٢: ١. إحياء علوم الدينالغزايل، : انظر) ٣٨٠(

ْهَرُزوري زهري . الرد عىل الرتغيب عن صالة الرغائب البن عبد السالم). هـ١٤٠٥. (الرمحن الشَّ

 .١٥: ص. املكتب اإلسالمي: بريوت). حمققان(الشاويش ونارص الدين األلبياين 

 .سورة القدر: يعني) ٣٨١(

 .سورة اإلخالص: يعني) ٣٨٢(



٢١٦ 

 

رب اغفر وارحم، وجتاوز عام تعلم، إنك : مرةثم يرفع رأسه ويقول سبعني 

ثم يسجد سجدة أخرى ويقول فيها مثل ما قال يف . أنت األعز األكرم

-قال رسول اهللا . »ثم يسأل حاجته يف سجوده، فإهنا تقىض. السجدة األوىل

له  - تعاىل–ال يصيل أحد هذه الصالة إال غفر اهللا «: - َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

مجيع ذنوبه، ولو كانت مثل زبد البحر، وعدد الرمل، ووزن اجلبال، وورق 

األشجار، ويشفع يوم القيامة يف سبعامئة من أهل بيته ممن قد استوجب 

هذه الصالة نقلها اآلحاد ولكني رأيت أهل ... فهذه صالة مستحبة. »النار

 (٣٨٣)."االقدس بأمجعهم يواظبون عليها وال يسمحون برتكها فأحببت إيراده

قال . لكن اتفق أهل احلديث عىل أن احلديث الوارد هبذه الصالة ال يثبت

ابن الصالح حني سئل عن هذه الصالة، هل هي بدعة يف اجلامعات أو ال؟ 

حديثها ": وهل ورد فيها حديث صحيح أم ال؟ قال جميبًا عن هذا السؤال

، وهي بدعة حدثت بعد -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -موضوع عىل رسول اهللا 

وال بأس بأن ظهرت بالشام وانترشت يف سائر البالد، . أربعامئة من اهلجرة

يصليها اإلنسان، بناًء عىل أن اإلحياء فيام بني العشائني مستحب كل ليلة، 

                                                           

 .٢٠٢: ١. نإحياء علوم الديالغزايل، ) ٣٨٣(



٢١٧ 

 

أما أن تتخذ اجلامعة فيها سنة، وتتخذ . وال بأس بأن يصليها اإلنسان مطلقاً 

لظاهرة، فهذا من البدع املنكرة، ولكن ما ر الدين ائهذه الصالة من شعا

 (٣٨٤)."أرسع الناس إىل البدع، واهللا أعلم

وقال يف فتواه األخرى حني سئل عمن ينكر عىل من يصيل يف ليلة الرغائب 

إن الزيت الذي يشعل فيها حرام وتفريظ، قال ابن : ونصف شعبان ويقول

فهي يف ليلة الرغائب أما الصالة املعروفة ": الصالح جميبًا عن هذا السؤال

وما حدثت إال بعد أربعامئة سنة من . وحديثها املروي موضوع. بدعة

وأما ليلة . وليس لليلتها تفضيل عىل أشباهها من ليايل اجلَُمع. اهلجرة

ولكن عىل . وإحياؤها بالعبادة مستحب. النصف من شعبان فلها فضيلة

الرغائب موسًام وشعارًا واختاذ الناس هلا ولليلة . االنفراد من غري مجاعة

                                                           

)
٣٨٤

ْهَرُزوري)  الرد عىل ). هـ١٤٠٥. (ابن الصالح، تقي الدين أبو عمرو عثامن بن عبد الرمحن الشَّ

املكتب : بريوت). حمققان(زهري الشاويش ونارص الدين األلباين . الرتغيب عن صالة الرغائب

 .٤٠: ص. اإلسالمي



٢١٨ 

 

بدعة منكرة، وما يزيدونه فيها عىل احلاجة من الوقيد ونحوه، فغري موافق 

 (٣٨٥)."واأللفية التي تصىل يف ليلة النصف ال أصل هلا وألشباهها. للرشيعة

وقد جرْت يف القرن السابع اهلجري مكاتباٌت علميٌة بني اإلمامني العاملني 

رمحهام -بن عبد السالم وأيب عمرو ابن الصالح العز : الكبريين الشافعيْنيِ 

ومنشأ املكاتبات، ملا توىل العز بن عبد . حول مرشوعية هذه الصالة - اهللا

السالم اخلطابة واإلمامة يف جامع األموي بدمشق أزال كثًريا مما ُعّد بَِدعًا 

صالة : ومما أبطله ومنع منه. حيث كان اخلطباء يفعلوهنا أو العامة تقوم هبا

قال . هـ فبّني أهنا بدعة منكرة٦٣٧وخطب يف شهر رجب سنة . الرغائب

: يعني-وكان ": - أحد تالمذة الشيخ العز-الشيخ شهاب الدين أبو شامة 

أحّق الناس باخلطابة واإلمامة، وأزال كثًريا من البدع التي كان  -العز

                                                           

 .٤١: ص. املرجع نفسه )٣٨٥(



٢١٩ 

 

وأبطل صاليت . اخلطباء يفعلوهنا، من دق السيف عىل ملنرب، وغري ذلك

 (٣٨٦)."الرغائب ونصف شعبان ومنع منهام

مل يريا رأيه يف املنع،  -مل ُيذكر اسمه-وذكر العز أن ابن الصالح وعاملًا آخر 

الرتغيب عن صالة الرغائب املوضوعة "بل أفتيا بخالفه، فأّلف العز رسالته 

لبيان هذا األمر، وأورد فيها ثالثة  "وبيان ما فيها من خمالفة السنن املرشوعة

 (٣٨٧).وجًها للقول بعدم املرشوعية، عىل ما سيأيت عرش

- سألتم ": ثم كتب ابن الصالح رسالة يف الرد عىل العز، ومما كتب فيها

عن ما رامه بعض الناس من إزالة صالة الرغائب  -أرشدكم اهللا وإياي

وتعطيلها، ومنع الناس من عبادة اعتادوها يف ليلة رشيفة، ال شك يف 

لك بأن احلديث الوارد هبا ضعيف بل موضوع، تفضيلها، واحتجاجه لذ

                                                           

طبقات الشافعية ). هـ١٤١٣. (التاج السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن عيل بن عبد الكايف) ٣٨٦(

دار هجر : القاهرة . ٢ط). حمققان(حممود حممد الطناحي وعبد الفتاح حممد احللو . الكربى

 .٢١٠: ٨. للطباعة والنرش والتوزيع

 اجلليلني العز بن عبد السالم مساجلة علمية بني اإلمامني). هـ١٤٠٥. (الشاويش، زهري: انظر) ٣٨٧(

 .٤٠: ص. املكتب اإلسالمي: بريوت. وابن الصالح حول صالة الرغائب املبتدعة



٢٢٠ 

 

ودعواه أنه يلزم من ذلك رفعها وإحلاقها باألمر املطرح املدفوع، وغلوه يف 

ذلك وإرسافه، وغلو الناس يف مشاقته وخالفه، حتى رضب له املثل بقوله 

     ذلك بقول اهللا تبارك وتعاىل ﴿   ﴾ إىل

﴿        ،﴾(٣٨٨)  فرغبتم يف أن أبّني احلق يف ذلك

وأوضحه، وأزيف الزيف منه وأزحزحه، فاستعنت باهللا تبارك وتعاىل عىل 

 (٣٨٩)."ذلك 

: ثم رشع يف بيان صالة الرغائب وما ورد فيها من األحاديث، فقال

واحلديث الوارد هبا بعينها وخصوصها ضعيف، ساقط اإلسناد عند أهل "

هو موضوع، وذلك الذي نظنه، ومنهم من : احلديث، ثم منهم من يقول

ثم إنه ال يلزم من ضعف احلديث بطالن ... يقترص عىل وصفه بالضعف

؛ ألهنا داخلة حتت األمر الوارد يف الكتاب املنع منهاصالة الرغائب و

                                                           

 .١٩-٩: العلق) ٣٨٨(

 .١٥: ص. مساجلة علميةالشاويش، ) ٣٨٩(



٢٢١ 

 

بعمومات نصوص الرشيعة  فهي إذًا مستحبةوالسنة، بمطلق الصالة، 

 (٣٩٠)."الكثرية الناطقة باستحباب مطلق الصالة

وأخص من ذلك بام ": فذكر األحاديث يف استحباب مطلق الصالة، ثم قال

َرِيضَ اهللاَُّ -من حديث عائشة نحن فيه ما رواه الرتمذي يف كتابه تعليقًا 

َمْن َصىلَّ َبْعَد «: قال -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ومل يضعفه أن رسول اهللا  - َعنْها

يَن َرْكَعًة َبنَى اهللاَُّ َلُه َبْيًتا ِيف اَجلنَّةِ  فهذا خمصوص بام بني  (٣٩١)،»املَْغِرِب ِعْرشِ

من جهة أن اثنتي عرشة ركعة  املغرب والعشاء، فهو يتناول صالة الرغائب

وما فيها من األوصاف الزائدة يوجب نوعية وخصوصية . داخلة يف عرشين

. غري مانعة من الدخول يف هذا العموم، عىل ما هو معروف عند أهل العلم

فلو مل يرد إذًا حديث أصًال بصالة الرغائب بعينها، ووصفها، لكان فعلها 

مقبولة مشتملة عىل وصف خاص مل يرد وكم من صالة . مرشوعًا ملا ذكرناه

إهنا بدعة، ولو قال : بوصفها ذلك نص خاص من كتاب وال سنة، ثم يقال

؛ لكوهنا راجعة إىل أصل من بدعة حسنة: إهنا بدعة، لقال مع ذلك: قائل

                                                           

 .١٦: ص. املرجع نفسه )٣٩٠(

 .١٣٧٣: حديث رقم ٣٨٨: ٢. سنن ابن ماجه؛ ابن ماجه، ٢٩٩: ٢. سنن الرتمذيالرتمذي، ) ٣٩١(



٢٢٢ 

 

ومن أمثلة هذا، ما لو صىل إنسان يف جنح الليل مثًال مخس . الكتاب والسنة

قرأ يف كل ركعة آية من مخس عرشة سورة عرشة ركعة بتسليمة واحدة، و

عىل التوايل، خّص كل ركعة منها بدعاء خاص، فهذه الصالة مقبولة غري 

هذه صالة مبتدعة مردودة؛ فإنه مل يرد هبا : مردودة، وليس ألحد أن يقول

ولو وضع هلا حديثًا بإسناد رواها به، . عىل هذه الصفة كتاب، وال سنة

ومل ننكر الصالة، فكذلك األمر يف صالة  ألبطلنا احلديث وأنكرناه،

ثم أردف الكالم ببيان مرشوعية ما  (٣٩٢)."الرغائب من غري فرق، واهللا أعلم

يضاف إىل صالة الرغائب من الصفة الزائدة التي مل يرد هبا كتاب وال سنة، 

كتكرار السورة، والسجدتني الفردتني، وحتديد السور والتسبيح بعدد معّني، 

 .، وغري ذلكوفعلها مجاعة

: أحدها. البدع ثالثة أرضب": وكان العز بن عبد السالم يكتب يف رسالته

ما كان : والرضب الثالث... ما كان حسناً : والرضب الثاين... ما كان مباحاً 

خمالفًا للرشع أو ملتزما ملخالفة الرشع، فمن ذلك صالة الرغائب فإهنا 

وكذب عليه، ذكر ذلك  -ِه َوَسلَّمَ َصىلَّ اهللاَُّ َعَليْ -موضوعة عىل رسول اهللا 

                                                           

 .١٩-١٧: ص. الرد عىل الرتغيب عن صالة الرغائب البن عبد السالمابن الصالح، ) ٣٩٢(



٢٢٣ 

 

إهنا مل حتدث : أبو الفرج بن اجلوزي، وكذلك قال أبو بكر حممد الطرطويش

وهي مع ذلك خمالفة . ببيت املقدس إال بعد ثامنني وأربعامئة سنة من اهلجرة

 ."للرشع من وجوه

ثم أورد ثالثة عرش وجًها للقول ببدعيتها وعدم مرشوعيتها، نقلها التاج 

وَأَودُّ . يف ترمجة العز بن عبد السالم "طبقات الشافعية الكربى"سبكي يف ال

 :قال العز. أن أنقلها هنا ملا فيها من الفوائد

ا للعامة أهنا من السنن، فيكون كاذًبا : األول" أن الَعاِملَ إذا صالها كان ُموِمهً

ولسان احلال قد يقوم  بلسان احلال، - َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - عىل رسول اهللا 

 .مقام لسان املقال

- أن العاِملَ إذا فعلها كان متسبًبا إىل أن تكذب العامة عىل رسول اهللا : الثاين

، فيقولوا هذه سنة من السنن، والتسبب إىل الكذب - َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 . ال جيوز -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -عىل رسول اهللا 

ي املبتدعني الواضعني عىل وضعها، : لثالثا أن فعل املبتدع مما ُيقوِّ

واطراح البدع . وافرتائها، واإلغراء بالباطل، واإلعانة عليه، ممنوع يف الرشع



٢٢٤ 

 

واملوضوعات زاجر عن وضعها وابتداعها، والزجر عن املنكرات من أعىل 

 .ما جاءت به الرشيعة

لصالة من جهة أن فيها تعديد سورة أهنا خمالفة لسنة السكون يف ا: الرابع

ه يف الغالب  اإلخالص اثنتي عرشة مرة وتعديد سورة الَقْدر، وال يتأتى َعدُّ

 . إال بتحريك بعض أعضائه، فيخالف السنة يف تسكني أعضائه

أهنا خمالفة لسنة خشوع القلب وخضوعه، وحضوره يف الصالة، : اخلامس

وتفريغه هللا، ومالحظة جالله وكربيائه، والوقوف عىل معاين القراءة 

واألذكار، فإنه إذا الحظ عدَد السوِر بقلبه كان ملتفًتا عن اهللا، معرًضا عنه 

الظن بااللتفات  بأمر مل يرشعه يف الصالة، وااللتفات بالوجه قبيح رشًعا، فام

 . عنه بالقلب الذي هو املقصود األعظم

أهنا خمالفة لسنة النوافل؛ فإن السنة فيها أن فعلها يف البيوت أفضل : السادس

من فعلها يف املساجد، إال ما استثناه الرشع كصالة االستسقاء والكسوف، 



٢٢٥ 

 

جل يف بيته أفضل صالة الر«: -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -وقد قال رسول اهللا 

 (٣٩٣).»من صالته يف املسجد إال املكتوبة

أهنا خمالفة لسنة االنفراد بالنوافل؛ فإن السنة فيها االنفراد، إال ما : السابع

َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه -استثناه الرشع، وليست هذه البدعة املختلقة عىل رسول اهللا 

 . منه -َوَسلَّمَ 

َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه -عجيل الفطر إذ قال رسول اهللا أهنا خمالفة للسنة يف ت: الثامن

 (٣٩٤).»ال تزال أمتي بخري ما عجلوا الفطر وأخروا السحور«: -َوَسلَّمَ 

                                                           

َالِة َصَالُة املَْرِء ِيف َبْيتِِه إِالَّ «: رواه البخاري بلفظ) ٣٩٣( َا النَّاُس ِيف ُبُيوتُِكْم، َفإِنَّ َأْفَضَل الصَّ َفَصلُّوا َأهيُّ

َالِة ِيف ُبيُوتُِكْم، َفإِنَّ َخْريَ َصَالِة املَْْرِء ِيف َبْيتِِه إِالَّ ال«: ومسلم بلفظ» املَْكُتوَبةَ  َالَة َفَعَليُْكْم بِالصَّ صَّ

صحيح ؛ مسلم، ٦١١٣: حديث رقم ٢٨: ٨. صحيح البخاريالبخاري، : انظر. »املَْْكُتوَبةَ 

 .٧٨١: حديث رقم ٥٣٩: ١. مسلم

)
٣٩٤

الَ َيَزاُل النَّاُس بَِخْريٍ «: رواه أمحد يف مسنده واللفظ له، ورواه البخاري ومسلم يف صحيحيهام بلفظ) 

ُلوا الِفْطرَ  حديث  ٢٤١: ٣٥. املسندأمحد بن حنبل، : انظر. خري السحورمن غري ذكر تأ» َما َعجَّ

صحيح ؛ مسلم، ١٩٥٧: حديث رقم ٣٦: ٣. صحيح البخاري؛ البخاري، ٢١٣١٢: رقم

 .١٠٩٨: حديث رقم ٧٧١: ٢. مسلم



٢٢٦ 

 

أهنا خمالفة للسنة يف تفريغ القلب عن الشواغل املقلقة قبل الدخول : التاسع

 يف الصالة؛ فإن هذه الصالة يدخل فيها وهو جوعان ظمآن وال سيام يف أيام

احلر الشديد، والصلوات املرشوعات ال يدخل فيها مع وجود شاغل يمكن 

 .دفعه

أن سجدتيها مكروهتان، فإن الرشيعة مل َتِرْد بالتقرب إىل اهللا : العارش

سبحانه بسجدة منفردة ال سبب هلا؛ فإن الُقَرَب هلا أسباب ورشائط وأوقات 

قوف بعرفة ومزدلفة وأركان ال تصح بدوهنا، فكام ال يتقرب إىل اهللا بالو

ورمي اجلامر والسعي بني الصفا واملروة من غري نسك واقع يف وقته بأسبابه 

بسجدة منفردة وإن كانت  -عز وجل-ورشائطه، فكذلك ال يتقرب إىل اهللا 

 - عز وجل-قربة، إال إذا كان هلا سبب صحيح، وكذلك ال يتقرب إىل اهللا 

َب اجلاهلون إىل اهللا بام هو بالصالة والصيام يف كل وقت وأوان، وربام تَ  َقرَّ

 .مبِعٌد عنه من حيث ال يشعرون

لو كانت السجدتان مرشوعتني لكان خمالًفا للسنة يف : احلادي عرش

خشوعهام وخضوعهام؛ ملا يشتغل به من عدد التسبيح فيهام بباطنه أو ظاهره 

 .أو هبام



٢٢٧ 

 

وا ليلة «: قال -مَ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ -أن رسول اهللا : الثاين عرش ال ختصُّ

وا يوم اجلمعة بصيام من بني األيام، إال  اجلمعة بقيام من بني الليايل، وال َختُصُّ

، وهذا احلديث رواه مسلم بن احلجاج يف »أْن يكون يف صوٍم يصومه أحدكم

 (٣٩٥) .صحيحه

َعَلْيِه َصىلَّ اهللاَُّ  -أن يف ذلك خمالفة السنة فيام اختاره النبي : الثالث عرش

   ﴿: يف أذكار السجود فإنه ملا نزل قول اهللا تعاىل - َوَسلَّمَ 

﴾(٣٩٦) (٣٩٨)»سبوح قدوس«: ، وقوله(٣٩٧)»اجعلوها يف سجودكم«: قال 

فلم يصح أنه أفردها  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -وإن صحت عن رسول اهللا 

تِِه، ومن املعلوم أنه ال » سبحان ريب األعىل«بدون  وال أنه وظفها عىل ُأمَّ

من الثناء ما » سبحان ريب األعىل«: يوظف إال األوىل من الذكرين، ويف قوله

 .»سبوح قدوس«: ليس يف قوله

                                                           

 .١١٤٤: حديث رقم ٨٠١: ٢. صحيح مسلممسلم، : انظر )٣٩٥(

)
٣٩٦

 .١: األعىل) 

)
٣٩٧

 .٨٦٩: حديث رقم ٢٣٠: ١.  داودسنن أيبأبو داود، : انظر. رواه أبو داود) 

وٌس، َربُّ املََْالئَِكِة «: َيُقوُل ِيف ُرُكوِعِه َوُسُجوِدهِ  -َصىلَّ اهللاُ َعَليِْه َوَسلَّمَ -َكاَن َرُسوَل اهللاِ ) ٣٩٨( ُسبُّوٌح ُقدُّ

وِح   .٤٨٧: حديث رقم ٣٥٣: ١. صحيح مسلممسلم، : انظر. رواه مسلم» َوالرُّ



٢٢٨ 

 

ومما يدل عىل ابتداع هذه الصالة أن العلامء الذين هم أعالم الدين ": ثم قال

َن وأئمة املسلمني من الصحابة والتابعني وتاب عي التابعني وغريهم وَمن َدوَّ

الكتب يف الرشيعة مع شدة حرصهم عىل تعليم الناس الفرائض والسنن مل 

ينقل عن أحد منهم أنه ذكر هذه الصالة، وال دوهنا يف كتابه، وال تعرض هلا 

يف جمالسه والعادة حتيل أن يكون مثل هذه سنة وتغيب عن هؤالء الذين هم 

نني، وهم الذين إليهم الرجوع يف مجيع األحكام من أعالم الدين وقدوة املؤم

 "...الفرائض والسنن واحلالل واحلرام

فطوبى ملن توىل شيًئا من أمور املسلمني فأعان عىل إماتة البدع ": ثم قال

َصىلَّ اهللاَُّ -وليس ألحد أن يستدل بام روي عن رسول اهللا . وإحياء السنن

؛ فإن ذلك خمتص بصالة »ة خري موضوعالصال«: أنه قال -َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 (٣٩٩)."مرشوعة

عىل القول بعدم  -ومنهم الشافعية- وقد تظاهرت عبارات الفقهاء 

جاء يف مغني . مرشوعيتها، وعّدها بدعة منكرة مذمومة، وأنه ال دليل عليها

                                                           

: ص. مساجلة علمية؛ الشاويش، ٢٥٤-٢٥٢: ٨. طبقات الشافعية الكربىالتاج السبكي، : انظر) ٣٩٩(

٤. 



٢٢٩ 

 

َغائِِب ": املحتاج َة َرْكَعًة َبْنيَ املَْْغِرِب - َوِمْن اْلبَِدِع املَْْذُموَمِة َصَالُة الرَّ ثِنَْتا َعْرشَ

ِل ُمجَُعِة َرَجٍب  ِماَئُة َرْكَعٍة َوَال  َوَصَالُة َليَْلِة نِْصِف َشْعبَانَ ، -َواْلِعَشاِء َلْيَلَة َأوَّ

ا  (٤٠٠)."َيْغَرتُّ بَِمْن َذَكَرُمهَ

َالُة املَْْعُروَفُة بصالة ال": قال ،وقد بالغ النووي يف إنكارها وهي -رغائب الصَّ

ِل ُمجَُعٍة ِيف َرَجٍب  َة َرْكَعًة، ُتَصىلَّ َبْنيَ املَْْغِرِب َواْلِعَشاِء َلْيَلَة َأوَّ  - ثنتى َعْرشَ

َالَتاِن بِْدَعتَاِن، َوُمنَْكَراِن َوَصَالُة َلْيَلِة نِْصِف َشْعَباَن ِماَئُة َرْكَعٍة،  َوَهاَتاِن الصَّ

يِن َوَال ، َوَال ُيْغَرتُّ بَِذكَ َقبِيَحتَانِ  ا ِيف ِكَتاِب ُقوِت اْلُقُلوِب َوإِْحَياِء ُعُلوِم الدِّ ِرِمهَ

بِاْحلَِديِث املَْْذُكوِر فِيِهَام؛ َفإِنَّ ُكلَّ َذلَِك َباطٌِل، َوَال ُيْغَرتُّ بَِبْعِض َمْن اْشَتَبَه َعَلْيِه 

ِة َفَصنََّف َوَرَقاٍت ِيف اْستِْحَباِهبَِام  َوَقْد . ؛ َفإِنَُّه َغالٌِط ِيف َذلَِك ُحْكُمُهَام ِمْن اْألَِئمَّ

ٍد عبد الرمحن بن إسمعيل املَْْقِدِيسُّ ِكَتاًبا َنِفيًسا ِيف  َماُم َأُبو ُحمَمَّ ْيُخ اْإلِ َصنََّف الشَّ

َام َفَأْحَسَن فِيِه َوَأَجاَد، َرِمحَُه اهللاَُّ   (٤٠١)."إْبَطاِهلِ

                                                           

)
٤٠٠

 .٤٥٩: ١. مغني املحتاجالرشبيني، ) 

: ٢. هناية املحتاجالرميل، . ٢٣٩: ٢. حتفة املحتاجاهليتمي، : انظر. ٥٦: ٤. املجموعالنووي، ) ٤٠١(

١٢٤ . 



٢٣٠ 

 

الصالح مكاتبات  وبْني ابن عبد السالم وابن": قال ابن حجر اهليتمي

: وإفتاءات متناقضة فيها، بّينُْتها مع ما يتعلق هبا يف كتاب مستقل سميته

 (٤٠٢)."اإليضاح والبيان ملا جاء يف ليلتي الرغائب والنصف من شعبان

ُح بِِه َكَالُم ": هناية املحتاجويف  َوَال َفْرَق َبْنيَ َصَالِهتَا َمجَاَعًة َأْو ُفَراَدى َكَام ُيَرصِّ

َوَأنَّ  -صالة ليلة الرغائب: أي-َصنِِّف، َوَمْن َزَعَم َعَدَم اْلَفْرِق ِيف اْألُوَىل املُْ 

ُتنَْدُب ُفَراَدى َقْطًعا َفَقْد َوَهَم، َوَأيُّ  -صالة ليلة نصف شعبان: أي-الثَّانَِيَة 

ِهبَِام بُِخُصوِصِهَام َمجَاَعًة َفْرٍق َبْينَُهَام َمَع َأنَّ املَْْلَحَظ ُبْطَالُن َحِديثِِهَام، َوَأنَّ ِيف َندْ 

َلَواِت ِسيََّام َمَع َتْوِقيتِِهَام  َأْو ُفَراَدى إْحَداَث ِشَعاٍر َملْ َيِصحَّ َوُهَو َممْنُوٌع ِيف الصَّ

 (٤٠٣)."بَِوْقٍت َخمُْصوصٍ 

خالصة الكالم، أن صاليت الرغائب وليلة نصف شعبان ليستا من البدع 

العلامء كالغزايل وابن الصالح وغريمها من البدع احلسنة، وإن عّدمها بعض 

 .واهللا أعلم. احلسنة

                                                           

 .٢٣٩: ٢. حتفة املحتاجاهليتمي، ) ٤٠٢(

 .٢٣٩: ٢. حتفة املحتاج مع حاشية الرشواين؛ اهليتمي، ١٢٤: ٢. املحتاجهناية الرميل، ) ٤٠٣(



٢٣١ 

 

 صالة التسبيح: اخلامساملطلب 

. صالة التسبيح نوع من صالة النفل، تفعل عىل صورة خاصة يأيت بياهنا

وإنام سميت صالة التسبيح؛ ملا فيها من كثرة التسبيح عىل خالف العادة، 

 (٤٠٤).يحةففيها يف كل ركعة مخس وسبعون تسب

ًة ُكلَّ : ... َوِممَّا ال ُتَسنُّ فِيِه اْجلََامَعةُ ": جاء يف هناية املحتاج َوَصالُة التَّْسبِيِح َمرَّ

ٍة ِيف اْلُعُمِر، َوِهَي َأْرَبٌع  َيْوٍم، َوإِال َفُجُمَعٍة، َوإِال َفَشْهٍر، َوإِال َفَسنٍَة، َوإِال َفَمرَّ

َكَام ِيف  -َوُهَو األَْحَسُن َلْيالً -، َأْو بَِتْسلِيَمَتْنيِ -اًراَوُهَو األَْحَسُن َهنَ -بَِتْسلِيَمٍة 

ِة َوُسوَرةٍ  ُسْبَحاَن اهللاَِّ َواْحلَْمُد هللاَِِّ َوال : اِإلْحَياِء، َيُقوُل ِيف ُكلِّ َرْكَعِة َبْعَد اْلَفاِحتَ

َة َوال َحْوَل وَ : َزاَد ِيف اِإلْحَياءِ . إَلَه إال اهللاَُّ اهللاَُّ َأْكَربُ  َة إال بَِاهللاَِّ َمخَْس َعْرشَ ال ُقوَّ

ْجَدَتْنيِ َواْجلُُلوِس َبْينَُهَام  ُكوِع َواالْعتَِداِل َوُكلٍّ ِمْن السَّ ًة، َوِيف ُكلٍّ ِمْن الرُّ َمرَّ

ًة ِيف  ا، َفَذاَك َمخٌْس َوَسْبُعوَن َمرَّ ْجَدِة الثَّانَِيِة َعْرشً َواْجلُُلوِس َبْعَد َرْفِعِه ِمْن السَّ

                                                           

؛ النووي، ١٥٠: ٢٧ .املوسوعة الفقهيّة الكويتيةوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، : انظر )٤٠٤(

 .١٣٦: ٣. هتذيب األسامء واللغات



٢٣٢ 

 

اْلَعبَّاَس َوَذَكَر َلُه فِيَها َفْضال  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - لِّ َرْكَعٍة َعلََّمَها النَّبِيُّ كُ 

 (٤٠٥)."َعظِيًام 

اختلف الشافعية يف حكم صالة التسبيح، وسبب اختالفهم فيها اختالفهم 

َصىلَّ اهللاَُّ -  وهو ما رواه أبو داود َأنَّ َرُسوَل اهللاَِّ. يف ثبوت احلديث الوارد فيها

ُه، َأَال ُأْعِطيَك، «: َقاَل لِْلَعبَّاِس ْبِن َعْبِد املُْطَّلِِب  -َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َيا َعبَّاُس، َيا َعامَّ

َأَال َأْمنَُحَك، َأَال َأْحُبوَك، َأَال َأْفَعُل بَِك َعْرشَ ِخَصاٍل، إَِذا َأْنَت َفَعْلَت َذلَِك 

َلُه َوآِخَرُه، َقِديَمُه َوَحِديَثُه، َخَطَأُه َوَعْمَدُه، َصِغَريُه َغَفَر اهللاَُّ َلَك َذنْ  َبَك َأوَّ

ُه َوَعَالنَِيَتُه، َعْرشَ ِخَصالٍ  َ َأْرَبَع َرَكَعاٍت َتْقَرُأ ِيف ُكلِّ : َوَكبَِريُه، ِرسَّ َأْن ُتَصيلِّ

َة اْلِكَتاِب َوُسوَرًة، َفإَِذا َفَرْغَت ِمَن اْلِقرَ  ِل َرْكَعٍة َوَأْنَت َرْكَعٍة َفاِحتَ اَءِة ِيف َأوَّ

َة : َقاِئٌم، ُقْلَت  ، َمخَْس َعْرشَ ُسْبَحاَن اهللاَِّ، َواْحلَْمُد ِهللاَِّ، َوَال إَِلَه إِالَّ اهللاَُّ، َواهللاَُّ َأْكَربُ

ا، ُثمَّ َتْرَفُع َرْأَسَك ِمَن الرُّ  ًة، ُثمَّ َتْرَكُع، َفَتُقوُهلَا َوَأْنَت َراكٌِع َعْرشً ُكوِع، َمرَّ

ا، ُثمَّ َتْرَفُع َرْأَسَك  ا، ُثمَّ َهتِْوي َساِجًدا، َفَتُقوُهلَا َوَأْنَت َساِجٌد َعْرشً َفَتُقوُهلَا َعْرشً

ا، ُثمَّ َتْرَفُع َرْأَسَك،  ا، ُثمَّ َتْسُجُد، َفَتُقوُهلَا َعْرشً ُجوِد َفَتُقوُهلَا َعْرشً ِمَن السُّ

ا، َفَذلَِك َمخٌْس  َوَسْبُعوَن، ِيف ُكلِّ َرْكَعٍة َتْفَعُل َذلَِك ِيف َأْرَبِع َفَتُقوُهلَا َعْرشً

                                                           

 .١٢٣: ٢ .هناية املحتاجالرميل،  )٤٠٥(



٢٣٣ 

 

ْ َتْفَعْل َفِفي  ًة َفاْفَعْل، َفإِْن َمل َيَها ِيف ُكلِّ َيْوٍم َمرَّ َرَكَعاٍت، إِِن اْسَتَطْعَت َأْن ُتَصلِّ

ًة، َفإِْن َملْ تَ  ًة، َفإِْن َملْ َتْفَعْل َفِفي ُكلِّ َشْهٍر َمرَّ ًة، ُكلِّ ُمجَُعٍة َمرَّ ْفَعْل َفِفي ُكلِّ َسنٍَة َمرَّ

ةً   (٤٠٦)."َفإِْن َملْ َتْفَعْل، َفِفي ُعُمِرَك َمرَّ

: قال النووي يف األذكار. فذهب بعضهم إىل استحباهبا؛ للحديث املذكور

وقد نصَّ مجاعٌة من أئمة أصحابنا عىل استحباب صالة التسبيح هذه، منهم "

قال الروياين يف كتابه البحر يف . أبو حممد البغوي، وأبو املحاسن الروياين

ب فيها، ُيستحّب أن : آخر كتاب اجلنائز منه اعلم أن صالة التسبيح ُمَرغَّ

هكذا قال عبد اهللا بن املبارك : يعتادها يف كل حني وال يتغافل عنها، قال

إن سَها يف صالة التسبيح : وقيل لعبد اهللا بن املبارك: قال. ومجاعة من العلامء

. ال، وإنام هي ثالثمئة تسبيحة: يف سجديت السهو، عًرشا عًرشا؟ قالأُيسبِّح 

؛ لفائدة لطيفة، وهي أن مثل هذا اِإلمام إذا ... وإنام ذكرُت هذا الكالم

                                                           

 .١٢٩٧: حديث رقم ٢٩: ٢ .سنن أيب داودأبو داود،  )٤٠٦(



٢٣٤ 

 

حكى هذا ومل ينكره أشعر بذلك بأنه يوافقه، فيكثر القائل هبذا احلكم، وهذا 

 (٤٠٧)."الروياين من فضالء أصحابنا املّطلعني

لنوويُّ هذه الصالة بناًء عىل حتسينه احلديَث، قال يف وقد استحسن ا

يف كتاب  حديث حسن -يف صالة التسبيح: أي–وقد جاء فيها ": التهذيب

الرتمذي وغريه، وذكرها املحاميل، وصاحب التتمة، وغريمها من أصحابنا، 

 (٤٠٨)."، وقد أوضحتها أكمل إيضاحوهي سنة حسنة

فه يف املجموع فقال َقاَل اْلَقاِيض ُحَسْنيٌ َوَصاِحَبا التَّْهِذيِب ": لكن ضعَّ

وَياِينُّ ِيف َأَواِخِر كَِتاِب اْجلَنَاِئِز ِمْن ِكَتابِِه اْلَبْحرِ  ِة َوالرُّ ُيْسَتَحبُّ َصَالُة : َوالتَّتِمَّ

بَاِب َنَظٌر؛ ِألَنَّ َحِديَثَها َوِيف َهَذا اِالْستِحْ . التَّْسبِيِح لِْلَحِديِث اْلَواِرِد فِيَها

                                                           

)
٤٠٧

األذكار النووية أو حلية ). م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠. (النووي، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف) 

حميي الدين . األبرار وشعار األخيار يف تلخيص الدعوات واألذكار املستحبة يف الليل والنهار

 .٣٠٨: ١. دار ابن كثري: دمشق. ٢ط). حمقق(مستو 

 .١٣٧: ٣ .هتذيب األسامء واللغاتالنووي،  )٤٠٨(



٢٣٥ 

 

َالِة املَْْعُروِف، َفَينَْبِغي َأَال ُيْفَعَل بَِغْريِ َحِديٍث، َضِعيٌف  ، َوفِيَها َتْغِيٌري لِنَْظِم الصَّ

 (٤٠٩)."َوَلْيَس َحِديُثَها بَِثابٍِت 

َر ِمْن ُسنِّيَّتَِها ُهَو َما اْقَتَضاُه َكالمُ ": ويف هناية املحتاج ابن : يعني-ُهَام َوَما َتَقرَّ

ُمونَ -الصالح والنووي َح بِِه َمجٌْع ُمَتَقدِّ ُروَن، َوَرصَّ َقاَل . ، َوَجَرى َعَلْيِه املَُْتَأخِّ

الِح  َوَحِديُثَها َحَسٌن، َوَكَذا َقاَل النََّوِويُّ ِيف التَّْهِذيِب، َوُهَو املُْْعَتَمُد، : اْبُن الصَّ

ْحِقيِق َعَىل َضْعِف َحِديثَِها َوَأنَّ ِيف َنْدِهبَا َنَظًرا، َوَقْد َوإِْن َجَرى ِيف املَْْجُموِع َوالتَّ 

يِن،  ُكَها إال ُمَتَهاِوٌن بِالدِّ َردَّ َذلَِك َبْعُضُهْم بَِأنَُّه ال َيْسَمُع بَِعِظيِم َفْضلَِها َوَيْرتُ

الِة؛ إنََّام  .  َيْأِيت َعَىل َضْعِف َحِديثَِهاَوالطَّْعُن ِيف َنْدِهبَا بَِأنَّ فِيَها َتْغِيًريا لِنَْظِم الصَّ

 (٤١٠)."َفإَِذا اْرَتَقى إَىل َدَرَجِة اْحلََسِن َأْثَبَتَها، َوإِْن َكاَن فِيَها َذلَِك 

من املسائل اخلالفية بني العلامء، منهم من بناء عىل ذلك، فإن صالة التسبيح 

 .واهللا أعلم. تهاكراهومنهم من يقول ب استحباهبيقول با

                                                           

 .٥٤: ٤ .املجموع رشح املهذبالنووي،  )٤٠٩(

 .١٢٣: ٢ .هناية املحتاجالرميل،  )٤١٠(



٢٣٦ 

 

 قبل الصالة التلفظ بالنية: ادسالساملطلب 

النية هي القصد، وحمله القلب، وال يشرتط نطق اللسان، وال يكفي عن نية 

ْ َتنَْعِقْد َصَالُتُه ": قال النوويالقلب،  ْ َينِْو بَِقْلبِِه َمل َظ بِلَِسانِِه َوَمل َوَلْو َتَلفَّ

ْمجَاعِ   (٤١١)."بِاْإلِ

بلسانه وقصد بقلبه فهو فإن تلّفظ ، ولكن يستحب التلفظ مع القلب

ُط ُنْطُق اللَِّساِن بَِال ": قال النوويو (٤١٢).آكد َوَحمَلُّ النِّيَِّة اْلَقْلُب، َوَال ُيْشَرتَ

ُظ َمَع  ِخَالٍف، َوَال َيْكِفي َعْن نِيَِّة اْلَقْلِب بَِال ِخَالٍف، َوَلِكْن ُيْسَتَحبُّ التََّلفُّ

َالةِ اْلَقْلِب َكَام َسَبَق ِيف اْلُوُضوِء وَ   (٤١٣)."الصَّ

ومل يؤثر . فالتلفظ بالنية يف غري احلج والعمرة من البدع احلسنة عند الشافعية

وأصحابه التلفظ بالنية قبل الصالة،  - َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - عن الرسول 

ها، ألن حملها القلب وألن حقيقتها إخفاءبعض العلامء وهلذا استحب 

                                                           

)
٤١١

 .٢٧٧: ٣. املجموع رشح املهذبالنووي، ) 

 .٣١٦: ١. املجموع رشح املهذبالنووي، : انظر) ٤١٢(

 .٢٨٩: ٦. املجموع رشح املهذبالنووي، ) ٤١٣(



٢٣٧ 

 

يف الرشع باإلرادة املتوجهة نحو الفعل مقرتنة به القصد مطلقًا، وُخّصْت 

لكن يستحب التلفظ هبا باللسان عند . ابتغاء رضاء اهللا تعاىل وامتثال حكمه

 (٤١٤) .بعض العلامء، منهم الشافعية

َالَة َقاَل ورد أنه  فقداإلمام الشافعي وأما  : َكاَن إَِذا َأَراَد َأْن َيْدُخَل ِيف الصَّ

ًها َلَبْيِت اهللاَِّبِْسِم اهللاَِّ، مُ " كام  "اهللاَُّ َأْكَربُ  ،-َعزَّ َوَجلَّ -ُمْؤِدًيا لَِفْرِض اهللاَِّ  ،َوجِّ

 (٤١٥).بإسناده إىل اإلمام الشافعي رواه ابن املقرئ يف معجمه

  

                                                           

)
٤١٤

 .٦٧: ٤٢؛ ٢٨٧: ٢. املوسوعة الفقهية الكويتيةفني، جمموعة من املؤل: انظر) 

)
٤١٥

 - هـ ١٤١٩. (ابن املقرئ، أبو بكر حممد بن إبراهيم بن عيل بن عاصم بن زاذان األصبهاين اخلازن) 

مكتبة : الرياض. ١ط). حمقق(أيب عبد احلمن عادل بن سعد . املعجم البن املقرئ). م١٩٩٨

 .٣١٧: أثر رقم ١٢١: ١. الرشد



٢٣٨ 

 

 االستعاذة يف أول كل ركعة من الصالة: السابعاملطلب 

تعّوذ يف كل ركعة، وال أمر  أنه -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -مل يرد عن النبي 

حسن وأ. بالتعوذ وال أقره عىل أصحابه، ال يف حديث صحيح وال ضعيف

ُه َكاَن َيْسَتِعيُذ ِيف ما ورد يف الباب فعل التابعي،  كام روي َعِن اْبِن ِسِرييَن َأنَّ

 .فهو بدعة هبذا االعتبار(٤١٦) .ُكلِّ َرْكَعةٍ 

. املنفرد وأاملأموم  وألإلمام اء سو ركعة،كل أول يف  الشافعيةلكن استحبه 

ِذ ِيف ُكلِّ َرْكَعةٍ " :قال النووي ا اْستِْحَباُبُه  (٤١٧)...َواملَْْذَهُب اْستِْحَباُب التََّعوُّ َوَأمَّ

ا ... ِيف ُكلِّ َرْكَعٍة َفَقْد َذَكْرَنا َأنَّ اْألََصحَّ ِيف َمْذَهبِنَا اْستِْحَباُبُه ِيف ُكلِّ َرْكَعةٍ  َوَأمَّ

ُه ُيْسَتَحبُّ َلُه َكَام ُيْسَتَحبُّ لِْإلَِماِم َواملُْنَْفِردِ   (٤١٨)."اْستِْحَباُبُه لِْلَمْأُموِم َفَمْذَهُبنَا َأنَّ

                                                           

)
٤١٦

 .٣٠١٨: أثر رقم ٣٥١: ٢. معرفة السنن واآلثارالبيهقي، ) 

 .٣٢٤: ٣. املجموع رشح املهذبالنووي، ) ٤١٧(

 .٣٢٦: ٣. املجموع رشح املهذبالنووي، ) ٤١٨(



٢٣٩ 

 

إِْن َقاَلُه ِحَني َيْفَتتُِح ُكلَّ َرْكَعٍة َقْبَل ُأمِّ اْلُقْرآِن َفَحَسٌن، َوَال آُمُر ": َقاَل الشافعي

َالةِ  ٍء ِمَن الصَّ ِل َرْكَعةٍ  بِِه ِيف َيشْ  (٤١٩) ."َأْمِري بِِه ِيف َأوَّ

لو  ألنه ؛فهذا وإن كان الشافعي مل يرصح بكونه حمدثًا، فإنه ظاهر يف حدوثه

لكنها حسنة ألهنا ترجع  .فلام مل ينقل، ثبت كونه بدعة. ثابتًا لنقل إليناكان 

 ﴿: إىل أصل صحيح وهو عموم قوله تعاىل          

   ﴾(٤٢٠). واهللا أعلم. 

 مسح العنق أو الرقبة يف الوضوء: الثامناملطلب 

بني من  اختلف علامء الشافعية يف حكم مسح العنق أو الرقبة يف الوضوء

يستحب مسح العنق : فقال بعضهم. يقول بسنيته وبني من يقول ببدعيته

وعلل بأن العنق تابٌع للَقَفا يف املسح، . تبعًا للرأس واألذن؛ إطالة للغرة

                                                           

 .٣٠١٦: أثر رقم ٣٥١: ٢. معرفة السنن واآلثارالبيهقي، ) ٤١٩(

 .٩٨: النحل) ٤٢٠(



٢٤٠ 

 

ة مستحب باالتفاق ففي الصحيحني  (٤٢١).والقفا تابع للرأس؛ وتطويل الُغرَّ

تِي ُيْدَعْوَن َيْوَم «: -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -قال رسول اهللا  ا إِنَّ ُأمَّ الِقَياَمِة ُغر�

َتُه َفْلَيْفَعْل  لَِني ِمْن آَثاِر الُوُضوِء، َفَمِن اْسَتَطاَع ِمنُْكْم َأْن ُيطِيَل ُغرَّ  (٤٢٢).»ُحمَجَّ

وكان شيخي يذكر وجهني يف أن ": قال إمام احلرمني أبو املعايل اجلويني

 -َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصىلَّ اهللاَُّ - مسح الرقبة سنٌّة، أو أدٌب، وكان يروي أن النبي 

َقَبِة َأَماٌن ِمَن اْلُغلِّ «: قال مل يرتض أئمُة احلديث إسناَده، ": ويقول» َمْسُح الرَّ

ولسُت أرى هلذا الرتدد حاصًال، ومل جير  ."وسبُب الرتدد يف تسميته سنًة هذا

 (٤٢٣)."مثُله يف غري ذلك

افِِعيُّ َمْسُح ا: َقاَل اْلَقاِيض َأُبو الطَّيِِّب ": وقال النووي ْ َيْذُكْرُه الشَّ - ْلُعنُِق َمل

َوَقاَل . ، َوَال َقاَلُه َأَحٌد ِمْن َأْصَحابِنَا، َوَال َوَرَدْت بِِه ُسنٌَّة َثابَِتةٌ -َرِيضَ اهللاَُّ َعنْهُ 

                                                           

العزيز رشح الوجيز املعروف ؛ الرافعي، ٢٥٦: ١. التهذيب يف فقه اإلمام الشافعيالبغوي، : انظر) ٤٢١(

 .١٣٠: ١. بالرشح الكبري

)
٤٢٢

؛ مسلم، ١٣٦: حديث رقم ٣٩: ١. صحيح البخاريالبخاري، : انظر. رواه البخاري ومسلم) 

 .٢٤٦: حديث رقم ٢١٦: ١. صحيح مسلم

 .٨٤: ١. هناية املطلب يف دراية املذهبأبو املعايل اجلويني، ) ٤٢٣(



٢٤١ 

 

ْقنَاعِ  ... ُهَو ُسنَّةٌ : َوَقاَل اْلَقاِيض ُحَسْنيٌ . َلْيَس ُهَو ُسنَّةً : املَْاَوْرِديُّ ِيف ِكَتابِِه اْإلِ

ُيْسَتَحبُّ َمْسُحُه َتَبًعا : وقال اْلَبَغِوّي ... ُهَو ُمْسَتَحبٌّ َال ُسنَّةٌ : َوَقاَل املَُْتَويلِّ 

ْأِس َأْو اْألُُذنِ  . ُهَو ُسنَّةٌ : َوَقاَل اْلَغَزاِيلُّ . ُيْسَتَحبُّ بَِامٍء َجِديدٍ : وقال الفواين. لِلرَّ

َحيْكِي فِيِه وجهني أحدمها أنه سنة والثاين  َكاَن َشْيِخي: َوَقاَل إَماُم اْحلََرَمْنيِ 

َمامُ . أدب ِد َحاِصًال : قال اْإلِ دُّ َ َهَذا ُخمَْتَرصُ َما َقاُلوُه، ... َوَلْسُت َأَرى ِهلََذا الرتَّ

 : َوَحاِصُلُه َأْرَبَعُة َأْوُجهٍ 

 . ُيَسنُّ َمْسُحُه بَِامٍء َجِديدٍ : َأَحُدَها

 . َقاُل َمْسنُونٌ ُيْسَتَحبُّ َوَال يُ : َوالثَّاِين 

ْأِس َواْألُُذنِ : َوالثَّالُِث   . ُيْسَتَحبُّ بَِبِقيَِّة َماِء الرَّ

ابِعُ  َواُب : َوالرَّ ابُِع ُهَو الصَّ ، َوَهَذا الرَّ  . َال ُيَسنُّ َوَال ُيْسَتَحبُّ

افِِعيُّ  ْمنَاُه َوَال َأْصَحاُبنَا املُْ  -َرِيضَ اهللاَُّ َعنْهُ -َوِهلََذا َملْ َيْذُكْرُه الشَّ ُموَن، َكَام َقدَّ َتَقدِّ

ْ َيْذُكْرُه َأْيًضا َأْكَثُر املَُْصنِِّفَني َوإِنََّام َذَكَرُه َهُؤَالِء  َعْن اْلَقاِيض َأِيب الطَّيِِّب َوَمل

ْ َيْثُبْت فِيِه َعْن النَّبِيِّ  َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه - املَْْذُكوُروَن ُمَتاَبَعًة ِالْبِن اْلَقاصِّ َوَمل

ِه َعنُْه . -َوَسلَّمَ  َأنَُّه  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َوَثَبَت ِيف َصِحيِح ُمْسلٍِم َوَغْريِ
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ا َوُكلُّ بِْدَعٍة َضَالَلةٌ «: َقاَل  ِحيَحْنيِ َعنُْه » َرشُّ اْألُُموِر ُحمَْدَثاُهتَ َصىلَّ -َوِيف الصَّ

: َوِيف ِرَواَيٍة ملُِْسلِمٍ » ِدينِنَا َما َلْيَس فِيِه َفُهَو َردٌّ َمْن َأْحَدَث ِيف «: - اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 . »َمْن َعِمَل َعَمًال َلْيَس َعَلْيِه َأْمُرَنا َفُهَو َردٌّ «

ُه َرَأى َرُسوَل  ِه َأنَّ ٍف َعْن َأبِيِه َعْن َجدِّ ا اْحلَِديُث املَْْرِويُّ َعْن َطْلَحَة ْبِن ُمَرصِّ َوَأمَّ

ِم  -اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َصىلَّ -اهللاَِّ  َيْمَسُح َرْأَسُه َحتَّى َيْبُلَغ اْلَقَذاَل َوَما َيلِيِه ِمْن ُمَقدَّ

َفاِق  َقَبِة ... اْلُعنُِق، َفُهَو َحِديٌث َضِعيٌف بِاِالتِّ ا َقْوُل اْلَغَزاِيلِّ إنَّ َمْسَح الرَّ َوَأمَّ

َقَبِة َأَماٌن ِمْن اْلُغلِّ «: -لَّمَ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَس -ُسنٌَّة لَِقْولِِه  َفَغَلٌط؛ ِألَنَّ » َمْسُح الرَّ

 (٤٢٤)."-َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َهَذا َمْوُضوٌع، َلْيَس ِمْن َكَالِم النَّبِيِّ 

َقَبِة َأَماٌن ِمَن اْلُغلِّ «وحديث  قال عنه احلافظ ابن حجر  "»َمْسُح الرَّ

، َوَقاَل َهَذا اْحلَدِ ": العسقالين ٍد اْجلَُوْينِيُّ ُة : يُث َأْوَرَدُه َأُبو ُحمَمَّ ْ َيْرَتِض َأِئمَّ َمل

ُد ِيف َأنَّ َهَذا اْلِفْعَل َهْل ُهَو ُسنٌَّة َأْو َأَدٌب  دُّ َ . اْحلَِديِث إْسنَاَدُه، َفَحَصَل الرتَّ

َماُم بَِام َحاِصُلهُ  َبُه اْإلِ ِر لِْألَْصَحا: َوَتَعقَّ ْ َجيْ ُه َمل ٌد ِيف ُحْكٍم َمَع َتْضِعيِف َأنَّ ِب َتَردُّ

يِِّب . اْحلَِديِث الَِّذي َيُدلُّ َعَلْيهِ  ْ َتِرْد فِيِه ُسنٌَّة َثابَِتٌة، : َوَقاَل اْلَقاِيض َأُبو الطَّ َمل

                                                           

 .٤٦٥: ١. رشح املهذب املجموعالنووي، ) ٤٢٤(
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، وَ : َملْ َتِرْد فِيِه ُسنٌَّة، َوَقاَل اْلُفوَراِينُّ : َوَقاَل اْلَقاِيض ُحَسْنيٌ  َأْوَرَدُه َملْ َيِرْد فِيِه َخَربٌ

َالِح َفَقاَل  َبُه اْبُن الصَّ َهَذا اْحلَِديُث َغْريُ َمْعُروٍف َعْن : اْلَغَزاِيلُّ ِيف اْلَوِسيِط، َوَتَعقَّ

َلِف -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - النَّبِيِّ  َوَقاَل النََّوِويُّ ِيف . ، َوُهَو ِمْن َقْوِل َبْعِض السَّ

ِب  ِح املَُْهذَّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه -َحِديٌث َمْوُضوٌع، َلْيَس ِمْن َكَالِم النَّبِيِّ  َهَذا: َرشْ

فِيِه  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َملْ َيِصحَّ َعْن النَّبِيِّ : َوَزاَد ِيف َمْوِضٍع آَخرَ  -َوَسلَّمَ 

ٌء،  افِِعيُّ َوَال ُمجُْهوُر اْألَْصَحاِب، ، َوَملْ َيْذُكْرُه َوَلْيَس ُهَو ُسنٌَّة، َبْل بِْدَعةٌ َيشْ الشَّ

، َوَطاِئَفٌة َيِسَريةٌ  ْفَعِة، بَِأنَّ اْلَبَغِويَّ ِمْن . َوإِنََّام َقاَلُه اْبُن اْلَقاصِّ َبُه اْبُن الرِّ َوَتَعقَّ

ِة اْحلَِديِث، َوَقْد َقاَل بِاْستِْحَبابِِه، َوَال َمْأَخَذ ِالْستِْحَبابِِه إالَّ َخَربٌ   َأْو َأَثٌر؛ ِألَنَّ َأِئمَّ

َوَلَعلَّ ُمْسَتنََد اْلَبَغِويِّ ِيف اْستِْحَباِب . َهَذا َال َجمَاَل لِْلِقَياِس فِيِه، اْنَتَهى َكَالُمهُ 

ٍف، َعْن َأبِيِه،  َمْسِح اْلَقَفا، َما َرَواُه َأْمحَُد َوَأُبو َداُود ِمْن َحِديِث َطْلَحَة ْبِن ُمَرصِّ

ِه َأنَّ  َيْمَسُح َرْأَسُه، َحتَّى َبَلَغ  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ُه َرَأى النَّبِيَّ َعْن َجدِّ

ِم اْلُعنُِق  مَ . اْلَقَذاَل َوَما َيلِيِه ِمْن ُمَقدَّ َوَكَالُم َبْعِض  .َوإِْسنَاُدُه َضِعيٌف َكَام َتَقدَّ

َتِمُل َأْن  َالِح َحيْ َلِف الَِّذي َذَكَرُه اْبُن الصَّ ُيِريَد بِِه َما َرَواُه َأُبو ُعَبْيٍد ِيف كَِتاِب السَّ

، َعْن اْلَقاِسِم ْبِن َعْبِد  ، َعْن املَْْسُعوِديِّ ْمحَِن ْبِن َمْهِديٍّ الطُُّهوِر، َعْن َعْبِد الرَّ

ْمحَِن، َعْن ُموَسى ْبِن َطْلَحَة َقاَل   َمْن َمَسَح َقَفاُه َمَع َرْأِسِه ُوِقَي اْلُغلَّ َيْومَ ": الرَّ
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ْفِع، ِألَنَّ : َفَيْحَتِمُل َأْن ُيَقاَل : ُقْلُت . "اْلِقَياَمةِ  َهَذا َوإِْن َكاَن َمْوُقوًفا َفَلُه ُحْكُم الرَّ

ْأِي، َفُهَو َعَىل َهَذا ُمْرَسٌل   (٤٢٥)."َهَذا َال ُيَقاُل ِمْن ِقَبِل الرَّ

َأ َوَمَسَح َعَىل َمْن تَ «: أنه قال -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -وروي عن النبي  َوضَّ

. وهذا صحيح إن شاء اهللا": قال الروياين (٤٢٦).»ُعنُِقِه ُوِقَي اْلُغلَّ َيْوَم اْلِقَياَمةِ 

إنام مل يذكر الشافعي مسح العنق؛ ألنه غري مقصود باملسح، بل هو : وقيل

وقد تقدم كالم  (٤٢٧)."تابع للقفا يف املسح، والقفا تابع للرأس لتطويل الغرة

َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه -ابن حجر مما يشري إىل أنه ليس من حديث النبي احلافظ 

 . وإنام من كالم بعض السلف -َوَسلَّمَ 

الشافعية  عند يف حكمه خمتلفيف الوضوء خالصة الكالم، أن مسح العنق 

فعىل فرض عدم ثبوت احلديث . بني من يقول بسنيته وبني من يقول ببدعيته

                                                           

). م١٩٩٥ - هـ ١٤١٦. (العسقالين، أبو الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر الشافعي) ٤٢٥(

: القاهرة. ١ط). حمقق(حسن عباس قطب . التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري

 .دار املشكاة للبحث العلمي -مؤسسة قرطبة 

 .١٣٠: ١. ح الوجيز املعروف بالرشح الكبريالعزيز رشالرافعي، : انظر) ٤٢٦(

 .١٠١: ١. بحر املذهبالروياين،  )٤٢٧(



٢٤٥ 

 

يمكن أن يكون املذكور يف إطالة الغرة صحيحني ، فإن حديث الاملسح يف

 .واهللا أعلم. من مجلة البدع املباحةحينئذ يكون ف سح العنقأصًال مل

 الوضوءأثناء  دعاء األعضاء: التاسعاملطلب 

أن يقول يف وهو  .ما يسمى بدعاء األعضاءمن البدع احلسنة عند الشافعية 

، ويف غسل "بسم اهللا، واحلمد هللا الذي جعل املاء طهوًرا": ابتداء الوضوء

عىل  رِ اللهم أْج ": ، ويف املضمضة"اللهم احفظ يدّي من معاصيك": الكفني

اللهم اسقني من حوض نبيك كأًسا ال أظمأ ": يقول ، أو"لساين الصدق

: ، ويف االستنشاق"اللهم أعني عىل ذكرك وشكرك": يقول ، أو"بعده

اللهم أرحني رائحة ": يقول ، أو"رمني رائحة جناتك ونعمكاللهم ال حت"

اللَُّهمَّ َبيِّْض َوْجِهي َيْوَم َتْبَيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ": ، وعند غسل الوجه"اجلنة

اللَُّهمَّ َأْعطِنِي كَِتاِيب بَِيِمينِي َوَحاِسْبنِي ": ، وعند غسل يده اليمنى"ُوُجوهٌ 

اللَُّهمَّ َال ُتْعِطنِي كَِتاِيب بِِشَامِيل َوَال ِمْن ": ل اليرسى، وعند غس"ِحَساًبا َيِسًريا

ي َعَىل النَّاِر ": ، وعند مسح الرأس"َوَراِء َظْهِري ْم َشْعِري َوَبَرشِ اللَُّهمَّ َحرِّ

َت َعْرِشك َيْوَم َال ظِلَّ إالَّ ظِلُّك اللهم احفظ رأيس ": يقول أو ،"َوَأظِلَّنِي َحتْ

اللَُّهمَّ اْجَعْلنِي ِمْن ": وعند مسح األذنني، "ما وعىوما حوي، وبطني و
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ِذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيتَّبُِعوَن َأْحَسنَهُ  عند من -وعند مسح العنق  ،"الَّ

: وعند غسل رجليه ،"اللهم أعتق رقبتي من النار واملظامل": -يستحبه

اِط َيْومَ " َ  (٤٢٨)."َتِزلُّ فِيِه اْألَْقَدامُ  اللَُّهمَّ َثبِّْت َقَدَميَّ َعَىل الرصِّ

 (٤٢٩)."أما األدعية عىل األعضاء فال يصح فيها حديث ": قال ابن الصالح

 (٤٣٠)."إْذ َال َأْصَل َلهُ ؛ َوَحَذْفُت ُدَعاَء اْألَْعَضاءِ  ": يف املنهاجال النووي وق

وأما الدعاء عىل أعضاء الوضوء، فلم جيئ فيه يشء عن ": يف األذكاروقال 

ُيستحب فيه دعوات : ، وقد قال الفقهاء-َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - النبي 

ا ": وقال يف رشح املهذب (٤٣١)."جاءت عن السلف، وزادوا ونقصوا فيها َوَأمَّ

                                                           

فتوحات الوهاب اجلمل، . ٤٦٣: ١. املجموع؛ النووي، ١٠٧: ١. بحر املذهبالروياين، : انظر) ٤٢٨(

حتفة املحتاج مع ؛ اهليتمي، ١٣٥: ١. بتوضيح رشح منهج الطالب املعروف بحاشية اجلمل

 .٢٣٩: ١. حاشية الرشواين

َرشُح مشكِل ). م٢٠١١ -هـ ١٤٣٢. (ابن الصالح، عثامن بن عبد الرمحن، أبو عمرو، تقي الدين) ٤٢٩(

. دار كنوز إشبيليا للنرش والتوزيع: الرياض. ١ط). حمقق(عبد املنعم خليفة أمحد بالل . الَوِسيطِ 

١٦٥: ١. 

)
٤٣٠

منهاج الطالبني وعمدة ). م٢٠٠٥-هـ١٤٢٥. (النووي، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف) 

 .١٣: ص. دار الفكر: بريوت. ١ط). حمقق(عوض قاسم أمحد عوض . املفتني يف الفقه

 .  ٢٧: ٢. الفتوحات الربانية عىل األذكار النواوية؛ ابن عالن، ٨١: ١. األذكار النوويةالنووي، ) ٤٣١(
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ْ َيْذُكْرُه  َعاُء املَْْذُكوُر َفَال َأْصَل َلُه، َوَذَكَرُه َكثُِريوَن ِمْن اْألَْصَحاِب، َوَمل الدُّ

ُمو  (٤٣٢)."نَ املَُْتَقدِّ

افِِعيُّ ِيف ) إْذ َال َأْصَل َلهُ (": ويف مغني املحتاج ُه الرَّ ِيف ُكُتِب اْحلَِديِث، َوإِْن َعدَّ

ِح، َوَقاَل  ْ نَِن، َوَكَذا ِيف الرشَّ ِر ِمْن السُّ َلِف : املَُْحرَّ َوَرَد بِِه اْألََثُر َعْن السَّ

َني اهـ اِحلِ افِِعيُّ َواْجلُْمُهورُ  .َوالصَّ ْ َيْذُكْرُه الشَّ : َقاَل املَُْصنُِّف ِيف َأْذَكاِرهِ . َوَمل

ٌء َعْن النَّبِيِّ  ْ َجيِْئ فِيِه َيشْ اِرُح . - َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  -َوَتنِْقيِحِه َمل : َقاَل الشَّ

ُه ُرِوَي َعْن ال افِِعيَّ َوالنََّوِويَّ َأنَّ ِمْن  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -نَّبِيِّ َوَفاَت الرَّ

ِه َوإِْن َكاَنْت َضِعيَفًة لِْلَعَمِل بِاْحلَِديِث  ُطُرٍق ِيف َتاِريِخ اْبِن ِحبَّاَن َوَغْريِ

، َوَأْفَتى بِِه ِهلََذا  ُه ُمْسَتَحبٌّ ِعيِف ِيف َفَضاِئِل اْألَْعَامِل، َوَمَشى َشْيِخي َعَىل َأنَّ الضَّ

 (٤٣٣)."يِث اْحلَدِ 

احلديث الذي أورده : يف الصحة، ويعني به: أي "ال أصل له"وقول النووي 

: ابن عالن قال (٤٣٤).قاله ابن عالن يف رشح األذكار. الرافعي تبًعا للغزايل

                                                           

)
٤٣٢

 .٤٦٥: ١. املجموعالنووي، ) 

 .  ١٩٤: ١. مغني املحتاجالرشبيني، ) ٤٣٣(

 .  ٢٧: ٢. الفتوحات الربانية عىل األذكار النواويةابن عالن، : انظر) ٤٣٤(



٢٤٨ 

 

وحذفت دعاء (: وسئل احلافظ ابن حجر العسقالين عن قول املصنف"

له (: هل أراد بطالنه؟ وكيف يقول الويل العراقي )األعضاء إذ ال أصل له

فمراده أنه  )ال أصل للحديث الفالين(: إذا قال املحدث: واجلواب. )أصل

وحينئٍذ، فإن كان النووي . ليس له طريق يعتمد، ال أنه مل يرو واصًال مجيًعا

اطلع عىل احلديث، وعرف شدة ضعفه، وإّن طرقه ال ختلو من شخص 

أنه ليس : التهمة بالكذب، فاملراد بقوله ال أصل لهنسب إىل الكذب و

بصحيح وال حسن فيحتج به، وال ضعيف يصلح للعمل به يف فضائل 

وإن كان مل يطلع عىل طرقه التي أرشت إليها يف ختريج أحاديث . األعامل

األذكار، فال يرضه؛ ألنه ليس فيها ما يصلح للعمل به، ال منفرًدا، وال منضًام 

له أصل، إن أراد به كونه ورد مع قطع : وقول من قال .بعضه إىل بعض

وإن أراد أن . النظر عن صالحيته للعمل، فمسّلم، ولكن ال يرد عىل النووي

 (٤٣٥)."له أصًال يعمل به فمردودـ

فإن  ،وال يعتقد أنه سنة ،ال ينبغي ترك هذا الدعاء :قال األذرعي": ثم قال

ويؤيد ما قاله قول املصنف السابق يف التشهد ... الظاهر أنه مل يثبت فيه يشء

                                                           

 .  ٢٩: ٢. الفتوحات الربانية عىل األذكار النواويةابن عالن،  )٤٣٥(



٢٤٩ 

 

وهذا الذي قاله ال بأس به إالَّ أنه ال أصل له من ": الذي ذكره نرص سابًقا

وإن كان جاء من السنة كام تقدم مستنده فكذا يقال يف دعاء ... جهة السنة

 (٤٣٦)."األعضاء

ْمِيلُّ َعَىل ": ويف حاشية اجلمل َمُة الرَّ َة َضْعِف  َوَمَشى اْلَعالَّ اْستِْحَبابِِه َوَمنََع ِشدَّ

 (٤٣٧)."َأَحاِديثِهِ 

من طرق  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - فقد روي عنه": ويف حاشية الرشواين

 .اهـ. ومثله يعمل به يف فضائل األعامل ،ضعيفة يف تاريخ ابن حبان وغريه

 ،وولده ،واعتمد استحبابه الشهاب الرميل ،وذكر نحوه يف رشح البهجة

أنه ال بأس  :ويؤخذ مما نقلته يف األصل عن رشح العباب للشارح وعن غريه

فيطلب اإلتيان به عند  ،به عند الشارح، وأنه دعاء حسن لكن ال يعتقد سنيته

 (٤٣٨)."الشارح أيضاً 

                                                           

)
٤٣٦

 .  ٢٩: ٢. الفتوحات الربانية عىل األذكار النواويةابن عالن،  )

 .  ١٣٥: ١. فتوحات الوهاباجلمل، ) ٤٣٧(

 .٢٤٠: ١. مع حاشية الرشواين حتفة املحتاجاهليتمي، ) ٤٣٨(



٢٥٠ 

 

ُدَعاُء : َأْيًضا - من سنن الوضوء: أي-َوِمنَْها  ": ويف حاشية البجريمي

َوَحَذْفت ُدَعاَء اْألَْعَضاِء؛ ِألَنَُّه َال : اَل النََّوِويُّ ِيف َمْتِن املِْنَْهاِج اْألَْعَضاِء، َوإِْن قَ 

ِحيَحِة، َبْل َوَرَد ِمْن ُطُرٍق : َأْي ... َأْصَل َلهُ  َال َأْصَل َلُه ِيف اْألََحاِديِث الصَّ

ة َضْعِف  َضِعيَفٍة، َوِهَي ُيْعَمُل ِهبَا ِيف ِمْثلِِه، َأْي َفُيْسَتَحبُّ ِعنَْدُه؛ ُه َمنع ِشدَّ ِألَنَّ

 (٤٣٩)."َأَحاِديثِهِ 

بدعة، والبدعة عنده تنقسم إىل : كأنه يعني "ال أصل له": قول النوويف

وال يلزم قوله هذا إنكارًا منه هلذا الفعل، بل هو  .كام تقدمتبعًا للعز اخلمسة 

يف كثري من األمور  جمرد بيان بأن هذا الفعل مل يصح فيه حديث، كام قال

َما اْعَتاَدُه النَّاُس ِمَن املَُْصاَفَحِة َبْعَد َصَالَيتْ  املباحة التي ال أصل هلا، منها

ْبِح َواْلَعْرصِ قال بأنه  ِع َعَىل َهَذا اْلَوْجهِ "الصُّ ْ ومع ذلك  "َال َأْصَل َلُه ِيف الرشَّ

َقاَل ": قال النووي. وكذلك الدعاء عند ابتداء السواك(٤٤٠) .قال بإباحته

وَياِينُّ  َواكِ : َقاَل َبْعُض َأْصَحابِنَا: الرُّ اللَُّهمَّ : ُيْسَتَحبُّ َأْن َيُقوَل ِعنَْد اْبتَِداِء السِّ

اِمحِنيَ َبيِّْض بِِه َأْسنَاِين َوُشدَّ بِِه َلَثاِيت َوَثبِّْت بِِه َهلَاِيت َوَباِرْك ِيل فِيِه َيا أَ  . ْرَحَم الرَّ

                                                           

ِمّي، ) ٤٣٩(  .١٧٦: ١. حتفة احلبيبالُبَجْريَ

 .٤٨٨: ٣؛ ٦٣٣: ٤. املجموعالنووي، ) ٤٤٠(



٢٥١ 

 

ْ َيُكْن َلُه َأْصٌل - َوَهَذا الَِّذي َقاَلُه   (٤٤١)."َفَال بأس به؛ فإنه دعاء حسن - َوإِْن َمل

نقل النوويُّ يف املجموع قوَل . وكذلك التشهد يف أول الوضوء بعد التسمية

ْيخ َنْرص املَْْقِدِيسّ ِيف آِخِر ِصَفِة اْلُوُضوِء ِمْن كَِتاَبْيِه ا : لتَّْهِذيِب َواِالْنتَِخاِب الشَّ

َأْشَهُد َأْن َال إَلَه إالَّ اهللاَُّ ": ُيْسَتَحبُّ َأْن يقول يف أول وضوءه َبْعَد التَّْسِمَيةِ "

ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلهُ  يَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ ُحمَمَّ َوَهَذا ": وتعقّبه بقوله. "َوْحَدُه َال َرشِ

ِه، الَِّذي َذَكَرُه َغِريٌب، َال   ."َوَال َأْصَل َلُه، َوإِْن َكاَن َال َبْأَس بِهِ  َنْعَلُمُه لَِغْريِ

أو نحوه،  "طاب محامك"وكذلك التَِّحيَّة ِعنَْد اخلُُروِج من احلامم بقول (٤٤٢)

ِحْفًظا -َلكِْن َلْو َقاَل لَِصاِحبِِه ": ثم قال بعد ذلك "َال َأْصَل َهلَا"قال بأهنا 

هِ  َعاِء، َأَداَم اهللاَُّ: -لُِودِّ إْن َشاَء اهللاَُّ  َفَال َبْأَس  َلك النَِّعيَم، َوَنْحَوُه ِمْن الدُّ

  (٤٤٣)."َتَعاَىل 

ال دليل له خاص، ولكن قد يندرج : يعني "ال أصل له": فقول النووي

فإن كان كذلك فليس كل . حتت دليل آخر عام كام ظهر من األمثلة املذكورة

                                                           

)
٤٤١

 .٢٨٣: ١. املجموعالنووي، ) 

 .٣٤٦: ١. املجموعالنووي، ) ٤٤٢(

 .٦١٦: ٤. املجموعالنووي، ) ٤٤٣(



٢٥٢ 

 

فثبت . باطل ومنكر إال إن ّرصح هو بذلكأنه  "ال أصل له"ما قال عنه بأنه 

 .واهللا أعلم. هبذا أن الدعاء املذكور من البدع املستحسنة

وقراءة  - َصىلَّ اهللاَُّ َعَليِْه َوَسلَّمَ - الصالة والسالم عىل النبي : العارش املطلب

 سورة القدر ثالثًا بعد الوضوء

أنه كان يصيل ويسلم عىل نفسه  - َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -مل يثبت عن النبي 

لكن استحسنه . قل إليناولو ثبت لنُ . بعد الوضوءثالثًا ويقرأ سورة القدر 

: أي-وأن يقول عقبه ": قال ابن حجر اهليتمي. بعض علامء الشافعية

 وصىل اهللا وسلم عىل حممد وآل حممد، ويقرأ ﴿: -الوضوء     

 ﴾(٤٤٤) ثم رأيت بعض األئمة رصح . أي ثالثًا، كام هو القياس

 (٤٤٥)."بذلك

وقد سئل . "ال أصل له": وقد ورد يف ذلك حديث مل يثبت، بل قال بعضهم

َهْل َوَرَد َحِديٌث ِيف ِقَراَءِة ُسوَرِة اْلَقْدِر َبْعَد اْلُوُضوِء؟ َوَما ": السيوطي

                                                           

 .سورة القدر: يعني) ٤٤٤(

 .١٩٦: ١. هناية املحتاج؛ الرميل، ٢٣٩: ١. حتفة املحتاجاهليتمي، : انظر )٤٤٥(



٢٥٣ 

 

لديلمي ِيف ُمْسنَِد اْلِفْرَدْوِس ِمْن َرَوى ا: اْجلََواُب ": فأجاب قائالً  "َحاُلُه؟

َصىلَّ - َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ : َطِريِق أيب عبيدة، َعِن احلسن، َعْن َأَنِس ْبِن َمالٍِك َقاَل 

 ﴿: َمْن َقَرَأ ِيف َأَثِر ُوُضوِئهِ «: -اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ       ًة ﴾ َمرَّ

َهَداِء، َوَمْن  َتْنيِ ُكتَِب ِيف ِديَواِن الشُّ يِقَني، َوَمْن َقَرَأَها َمرَّ دِّ َواِحَدًة َكاَن ِمَن الصِّ

ُه اهللاَُّ َحمَْرشَ اْألَْنبَِياءِ   (٤٤٦)."وأبو عبيدة َجمُْهوٌل . »َقَرَأَها َثَالًثا َحَرشَ

 (٤٤٧)."ال أصل له": يف كشف اخلفاء قال العجلوينو

َصىلَّ اهللاَُّ َعَليِْه - عىل النبي والسالم اجلهر بالصالة : عرشاحلادي املطلب 

 عىل املنابر بعد األذان - َوَسلَّمَ 

َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه -عىل النبّي والسالم ومن البدع احلسنة اجلهُر بالصالة 

بعد األذان، وحدث هذا بعد سنة سبعامئة، وكانوا قبل ذلك ال  -َوَسلَّمَ 

 .جيهرون هبا

                                                           

)
٤٤٦

 .٥٩: ١. الفتاوى الفقهية الكربى؛ اهليتمي، ٣٢٦: ١. احلاوي للفتاويالسيوطي، ) 

)
٤٤٧

كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عام اشتهر من ). هـ١٣٥١. (العجلوين، إسامعيل بن حممد اجلراحي) 

: حديث رقم ٢٧٠: ٢. مكتبة القديس: القاهرة.). ط.د.). (م.د. (األحاديث عىل ألسنة الناس

٢٥٦٦. 



٢٥٤ 

 

َالُم َبْعَد ُكلِّ ": ما نصه "حاشية اجلمل"يف جاء  َالُة َوالسَّ ُل َما ِزيَدْت الصَّ َوَأوَّ

ِف َشْعَباَن ْبِن  ْلَطاِن املَْنُْصوِر َحاِجي ْبِن اْألَْرشَ َأَذاٍن َعَىل املَْنَابِِر ِيف َزَمِن السُّ

ِد ْبِن َقَالُووَن بَِأْمِر املُْْحَتِسِب َنجْ  نَْبِديِّ اْحلََسِن ْبِن ُحمَمَّ يِن الطَّ َوَكاَن َذلَِك  .ِم الدِّ

اِم  .ِيف َشْعَباَن َسنََة إْحَدى َوِستَِّني َوَسْبِعِامَئةٍ  َوَكاَن َحَدَث َقْبَل َذلَِك ِيف َأيَّ

يِن ْبِن َأيُّوَب َأْن ُيَقاَل َقْبَل َأَذاِن اْلَفْجِر ِيف ُكلِّ َلْيَلٍة بِِمْرصَ  ْلَطاِن َصَالِح الدِّ السُّ

َالُم َعَىل َرُسوِل اهللاَِّ :امِ َوالشَّ  َواْسَتَمرَّ َذلَِك إَىل  ،-َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -  السَّ

لُِّيسِّ َأْن  ،َسنَِة َسْبٍع َوِستَِّني َوَسْبِعِامَئةٍ  يِن اْلُربُ َفِزيَد فِيِه بَِأْمِر املُْْحَتِسِب َصَالِح الدِّ

َالُم َعلَ  :ُيَقاَل  َالُة َوالسَّ إَىل َأْن ُجِعَل َعِقَب ُكلِّ َأَذاٍن،  ،ْيك َيا َرُسوَل اهللاَِّالصَّ

نَِني َأْن َيُقوُلوا ِيف  َوَسَبُب َذلَِك َأنَّ اْحلَاِكَم اْملَْخُذوَل ملََّا ُقتَِل َأَمَرْت ُأْخُتُه املَُْؤذِّ

َماِم الظَّاِهرِ  :َحقِّ َوَلِدهِ  َالُم َعَىل اْإلِ َالُم َعَىل اْخلَُلَفاءِ  ،السَّ َبْعَدُه إَىل  ُثمَّ اْسَتَمرَّ السَّ

يِن املَْْذُكوُر َوَجَعَل َبَدَلهُ  ْلَطاُن َصَالُح الدِّ َالَم َعَلْيِه : َأْن َأْبَطَلُه السُّ َالَة َوالسَّ الصَّ

. ْلَكْيِفيَِّة املَْْعُهوَدِة اْآلنَ ، َبْعَد ُكلِّ َأَذاٍن إالَّ اْملَْغِرَب َعَىل ا- َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -

َالِم املَْْشُهوِر َكاَن ِيف ِمْرصَ ِيف َعاِم إْحَدى  َل ُحُدوِث السَّ َوَذَكَر َبْعُضُهْم َأنَّ َأوَّ

َوَثَامنَِني َوَسْبِعِامَئٍة َأنَُّه َعِقَب ِعَشاِء َلْيَلِة اْجلُُمَعِة بِاْخلُُصوِص، ُثمَّ َحَدَث ِيف َبِقيَِّة 



٢٥٥ 

 

ْوَقاِت إالَّ املَْْغِرَب لَِقَرصِ َوْقتَِها ِيف َعاِم إْحَدى َوتِْسِعَني َوَسْبِعِامَئٍة َأْحَدَثُه اْألَ 

يِن الطَّنَْبِديُّ َواْسَتَمرَّ إَىل اْآلنَ   (٤٤٨)."املُْْحَتِسُب َبْدُر الدِّ

- قد أحدث املؤذنون الصالة والسالم عىل رسول اهللا ": قال السخاويو

عقب األذان للفرائض اخلمس، إال الصبح واجلمعة،  - ْيِه َوَسلَّمَ َصىلَّ اهللاَُّ َعلَ 

فإهنم يقدمون ذلك فيها عىل األذان، وإال املغرب فإهنم ال يفعلونه أصًال 

وكان ابتداء حدوث ذلك من أيام السلطان النارص صالح . لضيق وقتها

حلاكم وأما قبل ذلك فإنه ملا قتل ا. الدين أيب املظفر يوسف بن أيوب وأمره

لم عليه بام سابن العزيز أمرت أخته ست امللك أن يسلم عىل ولده الظاهر في

ستمر السالم عىل اخللفاء بعده خلفًا اصورته السالم عىل اإلمام الظاهر ثم 

وقد اختلف يف ذلك  .بعد سلف إىل أن أبطله الصالح املذكور جوزي خرياً 

: ألول بقوله تعاىلستدل لاهل هو مستحب أو مكروه أو بدعة أو مرشوع و

﴿      ﴾(٤٤٩)  ومعلوم أن الصالة والسالم من

أجل القرب ال سيام وقد تواردت األخبار عىل احلث عىل ذلك مع ما جاء يف 

                                                           

 .٣١٠: ١. فتوحات الوهاب بتوضيح رشح منهج الطالب املعروف بحاشية اجلملاجلمل، ) ٤٤٨(

 .٧٧: احلج) ٤٤٩(



٢٥٦ 

 

 .فصل الدعاء عقب األذان والثلث األخري من الليل وقرب الفجر

 (٤٥٠)."يؤجر فاعله بحسن نيته بدعة حسنةوالصواب أنه 

عقب األذان  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - الصالة عىل النبي ويدل عىل استحباب 

َن، َفُقوُلوا ِمْثَل َما َيُقوُل «: -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - قوله  ُثمَّ  ،إَِذا َسِمْعُتُم املَُْؤذِّ

َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه -  واملستمع الصالة عىل النبيلمؤذن تستحب لف (٤٥١)»َصلُّوا َعَيلَّ 

َصىلَّ -مل ينقل عن مؤذين رسول اهللا وإن  ، وهذا حيصل بالّرس واجلهر-َوَسلَّمَ 

الة عليه،  -اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  يف عرص ليس كل ما مل يفعل إذ أهنم جهروا بالصَّ

. إال أن خيالف الرشع راًما أو مكروًهاح -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - رسول اهللا 

عقب األذان من  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - عىل النبي والسالم اجلهر بالصالة و

توارد عليه املسلمون منذ املحدثات احلسنة التي ال ختالف الرشع، بل قد 

واهللا  .منهم السخاوي والسيوطي كام تقدمحسنة اعتربه العلامء بدعة وقرون 

 .أعلم

                                                           

)
٤٥٠

الَقوُل البَِديُع يف .). ت.د. (السخاوي، شمس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممد) 

ِفيعِ  الِة َعَىل احلَبِيِب الشَّ  .١٩٦-١٩٥: ص. دار الريان للرتاث: القاهرة.). ط.د.). (م.د( .الصَّ

نَ "حديث ) ٤٥١( : ١. صحيح البخاريالبخاري، : انظر. رواه البخاري ومسلم "...إَِذا َسِمْعُتُم املَُْؤذِّ

 .٣٨٤-٣٨٣: حديث رقم ٢٨٨: ١. صحيح مسلم؛ مسلم، ٦١١: حديث رقم ١٢٦



٢٥٧ 

 

  الدعاء بعد أذان الصبح: عرشالثاين املطلب 

اللَُّهمَّ َهَذا ": من البدع احلسنة عند الشافعية الدعاء بعد أذان الصبح بصيغة

وهذا اللفظ حمدث مل  ."إْقَباُل َهنَاِرك َوإِْدَباُر َلْيلِك َوَأْصَواِت ُدَعاتِك َفاْغِفْر ِيل 

 .يرد به النص

ن َوَمْن : أي-َوَيُقوُل ُكلٌّ ِمنُْهَام ": ما نصه "لحاشية اجلم"يف جاء  املَُْؤذِّ

ْبِح  -َسِمَعهُ  اللَُّهمَّ َهَذا إْقَباُل َهنَاِرك َوإِْدَباُر َلْيلِك َوَأْصَواِت : َبْعَد َأَذاِن الصُّ

 (٤٥٢)."ُدَعاتِك َفاْغِفْر ِيل 

هبذا اللفظ وهبذا  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -هذا الدعاء مل يرد عن النبي 

بعد أذان الدعاء  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - عن النبي وإنام الوارد  ،التخصيص

روى أبو داود يف سننه َعْن ُأمِّ َسَلَمَة، . يشبه هذا اللفظ وبلفظ آخر املغرب

: وَل ِعنَْد َأَذاِن املَْْغِرِب َأْن َأقُ  - َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َعلََّمنِي َرُسوُل اهللاَِّ : َقاَلْت 

  (٤٥٣)»اللَُّهمَّ إِنَّ َهَذا إِْقَباُل َلْيلَِك، َوإِْدَباُر َهنَاِرَك، َوَأْصَواُت ُدَعاتَِك، َفاْغِفْر ِيل «

                                                           

 .٣١١: ١. الطالب املعروف بحاشية اجلملفتوحات الوهاب بتوضيح رشح منهج اجلمل،  )٤٥٢(

 .٥٣٠: حديث رقم ١٤٦: ١. سنن أيب داودأبو داود،  )٤٥٣(



٢٥٨ 

 

 ملأثوراالف مل خييف الصالة إذا غري مأثور إحداث ذكر : عرشالثالث املطلب 

ُأثر عن ما من البدع احلسنة ما فعله بعض العلامء من إحداث ذكر زائد عىل 

عمدهتم يف ذلك و. املأثورَ  الزيادةُ  الفختما مل  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - النبي 

، َقاَل البخاري يف صحيحه ما رواه  َرِقيِّ ُكنَّا َيْوًما ": َعْن ِرَفاَعَة ْبِن َرافٍِع الزُّ

ْكَعِة َقاَل -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - َوَراَء النَّبِيِّ ُنَصيلِّ  : ، َفَلامَّ َرَفَع َرْأَسُه ِمَن الرَّ

نَا َوَلَك احلَْمُد َمحًْدا َكثًِريا َطيًِّبا : ، َقاَل َرُجٌل َوَراَءهُ "»َسِمَع اهللاَُّ ملَِْن َمحَِدهُ « َربَّ

َف َقاَل  .ُمَباَرًكا فِيهِ  َرَأْيُت بِْضَعًة «: َأَنا، َقاَل : َقاَل » َمِن املَُتَكلُِّم؟«: َفَلامَّ اْنَرصَ

ُل  ُْم َيْكُتُبَها َأوَّ  (٤٥٤).»َوَثَالثَِني َمَلًكا َيْبَتِدُروَهنَا َأهيُّ

به عىل جواز  دّل واستُ ":يف رشح هذا احلديث  العسقالين قال ابن حجر

 (٤٥٥)."إحداث ذكر يف الصالة غري مأثور إذا كان غري خمالف للمأثور

 - َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َعِن اْبِن ُعَمَر َعْن َرُسوِل اهللاَِّ روى أبو داود يف سننه 

ِد  َا النَّبِىُّ َوَرْمحَُة اهللاَِّ َوَبَرَكاُتهُ «ِىف التََّشهُّ َالُم َعَلْيَك َأهيُّ ِزْدُت : َقاَل اْبُن ُعَمرَ . »السَّ

                                                           

 .٧٩٩: حديث رقم ١٥٩: ١. صحيح البخاريالبخاري، ) ٤٥٤(

 .٢٨٧: ٢.الباري رشح صحيح البخاري فتحالعسقالين، ) ٤٥٥(



٢٥٩ 

 

َوْحَدُه "ِزْدُت فِيَها : َقاَل اْبُن ُعَمرَ . »َأْشَهُد َأْن الَ إَِلَه إِالَّ اهللاَُّ«. "َوَبَرَكاُتهُ "فِيَها 

يَك َلهُ   (٤٥٦)."الَ َرشِ

َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه -دعاء القنوت املروي عن النبي ذكر العلامء الشافعية قد و

نِي اللَُّهمَّ اْهِدِين فِيَمْن هَ ": وَلْفُظهُ  -َوَسلَّمَ  َدْيَت َوَعاَفنِي فِيَمْن َعاَفْيَت َوَتَولَّ

ْيَت َوَباِرْك ِيل فِيَام َأْعَطْيَت َوِقنِي َرشَّ َما َقَضْيَت َفإِنََّك َتْقِيض َوَال  فِيَمْن َتَولَّ

نَا َوَتَعاَلْيَت  َت كْ ارَ بَ تَ  َت يْ الَ ن وَ مَ  لُّ ذِ  يَ ُيْقَىض َعَلْيَك َوَأنَُّه َال  بعضهم  زادو ."َربَّ

نَا َوَتَعاَلْيَت ": قبل "َوَال َيِعزُّ َمْن َعاَدْيَت ": فيه َفَلَك ": وبعده "َتَباَرْكَت َربَّ

 ."اْحلَْمُد َعَىل َما َقَضْيَت َأْسَتْغِفُرَك َوَأُتوُب إَلْيَك 

نَا : َوَال َيِعزُّ َمْن َعاَدْيَت، َقْبَل : َوَلْو َزاَد َعَلْيِهنَّ ": قال النووي َتَباَرْكَت َربَّ

َفَال َفَلَك اْحلَْمُد َعَىل َما َقَضْيَت َأْسَتْغِفُرَك َوَأُتوُب إَلْيَك، : َتَعاَلْيَت، َوَبْعَدهُ وَ 

 (٤٥٨) .مستحبة: خرونآقال بل  (٤٥٧)."َبْأَس بِهِ 

                                                           

 .٩٧٣: حديث رقم ٣٠٣: ٣. سنن أيب داودأبو داود، ) ٤٥٦(

 .٤٩٦: ٣. رشح املهذب املجموعالنووي، ) ٤٥٧(



٢٦٠ 

 

ْيُخ َأُبو َحاِمٍد َواْلَبنَْدنِيِجّي َوآَخُرونَ  َياَدُة َحَسنَةٌ : َوَقاَل الشَّ َوَكاَن (٤٥٩).َهِذِه الزِّ

ْيُخ َأُبو َحاِمٍد  اللَُّهمَّ َال َتُعْقنَا َعْن اْلِعْلِم " :َيُقوُل ِيف ُقنُوتِهِ  -رمحه اهللا- الشَّ

 (٤٦٠)."َوَال َمتْنَْعنَا َعنُْه بَِامنِعٍ  ،بَِعاِئٍق 

املداومة عىل رفع الصوت بالذكر والدعاء بشكل : عرشالرابع املطلب 

 مجاعي بعد الصلوات املكتوبة

ومها مطلوبان من كل أحد  .الدعاء والذكر من أفضل العبادات ال شك أن

وأداؤمها بعد الصلوات املكتوبة مرشوع  (٤٦١).مرّغب فيهام يف مجيع األحوال

                                                                                                                                          

. البيان يف مذهب اإلمام الشافعي؛ العمراين، ٦٥: ٢. حتفة املحتاج يف رشح املنهاجاهليتمي، : انظر) ٤٥٨(

فتوحات الوهاب بتوضيح ؛ اجلمل، ٢٤١: ٣. كفاية النبيه يف رشح التنبيه؛ ابن الرفعة، ٢٥٤: ٢

 .٣٧٠: ١. رشح منهج الطالب املعروف بحاشية اجلمل

 .٤٩٦: ٣. املجموع رشح املهذبوي، النو) ٤٥٩(

ِمريي، : انظر) ٤٦٠( فتوحات الوهاب بتوضيح ؛ اجلمل، ١٤٠: ٢. النجم الوهاج يف رشح املنهاجالدَّ

 . ٣٧٠: ١. رشح منهج الطالب املعروف بحاشية اجلمل

)
٤٦١

 ؛ ابن عالن، حممد عيل بن٢٥٠: ٢١؛ ٢٥٧: ٢٠ .املوسوعة الفقهية الكويتيةجمموعة من املؤلفني، ) 

الفتوحات الربانية عىل األذكار .). ت.د. (حممد بن عالن بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي

 .٢٣٣: ٧. مجعية النرش والتأليف األزهرية: القاهرة ). ط.د.). (م.د. (النواوية



٢٦١ 

 

وكذلك اجلهر أو رفع الصوت هبام بعد الصلوات  (٤٦٢).أيضًا بأدلة كثرية

ان يفعله، كام رواه أنه ك -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - املكتوبة، فقد نقل عن النبي 

ُكنُْت َأْعِرُف ": الشيخان يف صحيحيهام َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْهَام، َقاَل 

َأنَّ َرْفَع ": ويف لفظ (٤٦٣)."بِالتَّْكبِريِ  َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ اْنِقَضاَء َصَالِة النَّبِيِّ 

ُف  ْكِر ِحَني َينَْرصِ ْوِت، بِالذِّ َصىلَّ - النَّاُس ِمَن املَْكُتوَبِة َكاَن َعَىل َعْهِد النَّبِيِّ الصَّ

ُفوا بَِذلَِك إَِذا ": َوَقاَل اْبُن َعبَّاسٍ . "-اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ُكنُْت َأْعَلُم إَِذا اْنَرصَ

 (٤٦٤)."َسِمْعُتهُ 

قول بصوته إذا سّلم من صالته ي - َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - وكان رسول اهللا 

يَك َلُه، َلُه املُْْلُك َوَلُه اْحلَْمُد َوُهَو َعَىل ُكلِّ «: األعىل َال إَِلَه إِالَّ اُهللا َوْحَدُه َال َرشِ

                                                           

)
٤٦٢

الدعاء بعد الصالة املفروضة "هناك بحث قيم كتبه الدكتور حممود أمحد الزين رمحه اهللا بعنوان ) 

ونرش هذا البحث يف موقعه اخلاص عىل االنرتنت فلرياجع  "أم بدعة؟ سنة

http://www.dralzain.com/Book.aspx?SectionID=4&RefID=54 . 

)
٤٦٣

. رواه البخاري ومسلم» ُكنُْت َأْعِرُف اْنِقَضاَء َصَالِة النَّبِيِّ َصىلَّ اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم بِالتَّْكبِريِ «حديث  ) 

صحيح مسلم بن احلجاج، . ٨٤٢: حديث رقم ١٦٨: ١. صحيح البخاري البخاري،: انظر

 . ٥٨٣: حديث رقم ٤١٠: ١. مسلم

 .٨٤١: حديث رقم ١٦٨: ١. صحيح البخاري البخاري،) ٤٦٤(



٢٦٢ 

 

اُه، َلُه  َة إِالَّ بِاِهللا، َال إَِلَه إِالَّ اُهللا، َوَال َنْعُبُد إِالَّ إِيَّ ٍء َقِديٌر، َال َحْوَل َوَال ُقوَّ َيشْ

يَن َوَلْو النِّْعَمُة َولَ  ُه اْلَفْضُل، َوَلُه الثَّنَاُء اْحلََسُن، َال إَِلَه إِالَّ اُهللا ُخمْلِِصَني َلُه الدِّ

 (٤٦٥).ُهيَلُِّل ِهبِنَّ ُدُبَر ُكلِّ َصَالةٍ  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - َكاَن و. »َكِرَه اْلَكافُِرونَ 

جيهرون بالذكر عقب  -َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصىلَّ اهللاَُّ - وقد كان أصحاب رسول اهللا 

كان رسول اهللا يقول ": وقال ابن عمر. الصلوات، حتى يسمع من يليهم

 (٤٦٦)."ذلك

وقد وردت روايات ألناس من الصحابة ريض اهللا عنهم كانوا يرفعون 

أنه َكاَن َرُجٌل ِمْن  "مصنّفه"أصواهتم يف الذكر، كام أخرج عبد الرزاق يف 

ْن َدَعا َرَفَع َصْوَتُه، َوإِْن َصىلَّ َرَفَع َصْوَتُه، َوإِْن َقَرَأ َرَفَع َصْوَتُه، َأْهِل َنْجٍد إِ 

َيا َرُسوَل اهللاَِّ، ": َفَقاَل  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َفَشَكاُه َأُبو َذرٍّ إَِىل َرُسوِل اهللاَِّ 

                                                           

 .٥٠: ١. األم؛ الشافعي، ٥٩٤: حديث رقم ٤١٥: ١. صحيح مسلممسلم بن احلجاج، : انظر) ٤٦٥(

 .٢٣٥: ٥. فتح الباري يف رشح صحيح البخاريابن رجب احلنبيل، ) ٤٦٦(



٢٦٣ 

 

َفَعنَّ َصْوَتهُ إِنَّ َهَذا اْألَْعَراِيبَّ َقْد آَذاِين، َلِئْن َدَعا لَ  َفَعنَّ َصْوَتُه، َوَلِئْن َقَرَأ َلَريْ ، "َريْ

اهٌ «:  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َفَقاَل النَّبِيُّ  ُه َأوَّ  (٤٦٧).»َدْعُه َفإِنَّ

. هذا دليل عىل مرشوعية رفع الصوت بالتكبري والذكر عقب املكتوبة

ذاهب املتبوعة وحكي عن أكثر العلامء خالف ذلك وأن أصحاب امل

وغريهم متفقون عىل عدم استحباب رفع الصوت بالذكر والتكبري، وأن 

 (٤٦٨).أالفضل اإلرسار بالذكر

﴿: - سبحانه وتعاىل-إن اجلهر بالذكر خيالف قوله : وإن قيل    

                  ،﴾

إن الذي بلغ هذه اآلية عن ربه هو الذي كان جيهر بالذكر خلف : قيل له

                                                           

)
٤٦٧

). هـ١٤٠٣. (عبد الرزاق الصنعاين، أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن نافع احلمريي اليامين) 

حديث  ٥٢٢: ٣. املكتب اإلسالمي: بريوت. ٢ظ). حمقق(الرمحن األعظمي  حبيب. املصنف

 .٦٥٥٩: رقم

)
٤٦٨

؛ ابن رجب احلنبيل، زين الدين أبو ٨٤: ٥. املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاجالنووي، : انظر )

). هـ١٤٢٢. (الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن احلسن الَسالمي البغدادي ثم الدمشقي

. ٢ط). حمقق(أبو معاذ طارق بن عوض اهللا بن حممد . يف رشح صحيح البخاريفتح الباري 

 .٣٢٥: ٢. فتح الباري رشح صحيح البخاري؛ العسقالين، ٢٣٥: ٥. دار ابن اجلوزي: الدمام



٢٦٤ 

 

- املكتوبة، فهل من أحد أعلم بمراد اهللا من رسوله؟ أو يعتقد أن الرسول 

علم املراد ولكن خالفه؟ وقد محل ابن كثري يف تفسريه  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 . اجلهر عىل اجلهر البليغ

: ألنه قال -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -إن اجلهر خيالف هدي النبي : إن قيلو

أهيا الناس اربعوا ": إن الذي قال: قيل له. "أهيا الناس اربعوا عىل أنفسكم"

هو الذي كان جيهر بالذكر خلف الصلوات املكتوبة، فهذا له  "عىل أنفسكم

ثم . عمل النصوص كل منها يف حملهحمل، وذاك له حمل، ومتام املتابعة أن تست

يدل عىل أهنم كانوا يرفعون رفعًا  "اربعوا عىل أنفسكم": إن السياق يف قوله

ارفقوا : أي. "أربعوا عىل أنفسكم": بليغًا يشّق عليهم ويتكّلفونه، وهلذا قال

 .هبا وال جتهدوها، وليس يف اجلهر بالذكر بعد الصالة مشقة وال إجهاد

َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه - تعاىل حديث ابن عباس عىل أن النبي ومحل الشافعي 

جهر وقتًا يسريًا حتى يعّلم الصحابة صفة الذكر، ال أهنم جهروا  -َوَسلَّمَ 

وأي إمام ذكر . وهذا من املباح لإلمام وغري املأموم": قال الشافعي (٤٦٩).دائامً 

                                                           

فتح الباري ؛ ابن رجب احلنبيل، ٨٤: ٥. املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاجالنووي، : انظر )٤٦٩(

 .٢٣٥ :٥. يف رشح صحيح البخاري



٢٦٥ 

 

إلمام واملأموم أن وأختار ل. اهللا بام وصفت جهرًا، أو رسًا، أو بغريه فحسن

يذكرا اهللا بعد االنرصاف من الصالة، وخيفيان الذكر، إال أن يكون إمامًا 

 (٤٧٠)."جيب أن ُيتعّلم منه فيجهر حتى ُيرى أنه قد ُتعّلم منه، ثم يّرس 

املصافحة بعد الصلوات املفروضة، وخصوصًا : عرشاخلامس املطلب 

 الصبح والعرص

. حلارض والقادم من سفرايها املصافحة سنة عند التالقي، سواء ف

وأما ما اعتاده الناس من املصافحة . واألحاديث الصحيحة فيها كثرية جًدا

بعد صاليت الصبح والعرص، فال أصل لتخصيصه، لكن ال بأس به، فإنه من 

مجلة املصافحة، وقد حث الرشع عىل املصافحة، وجعله الشيخ اِإلمام أبو 

                                                           

)
٤٧٠

الشافعي، أبو عبد اهللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثامن بن شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف ) 

: ١. دار املعرفة: بريوت.). ط.د.). (م.د. (األم). م١٩٩٠/هـ١٤١٠. (املطلبي القريش املكي

٥٠. 



٢٦٦ 

 

ويستحب مع املصافحة البشاشة . باحةحممد بن عبد السالم من البدع امل

 (٤٧١).بالوجه والدعاء باملغفرة وغريها

ْبِح َواْلَعْرصِ َفَقْد ": قال النووي ا َهِذِه اْملَُصاَفَحُة املُْْعَتاَدُة َبْعَد َصَالَيتْ الصُّ َوَأمَّ

َالِم  ِد ْبُن َعْبِد السَّ َماُم َأُبو ُحمَمَّ ْيُخ اْإلِ َا ِمْن اْلبَِدِع  - َرِمحَُه اهللاَُّ - َذَكَر الشَّ َأهنَّ

. َوَهَذا الَِّذي َقاَلُه َحَسنٌ . َال اْستِْحَباٍب املَُْباَحِة، َوَال ُتوَصُف بَِكَراَهٍة وَ 

َالِة َفُمَباَحٌة َكَام َذَكْرَنا، َوإِْن : َواملُْْخَتاُر َأْن ُيَقاَل  إْن َصاَفَح َمْن َكاَن َمَعُه َقْبَل الصَّ

                                                           

)
٤٧١

 - هـ  ١٤١٧. (الرافعي، أبو القاسم عبد الكريم بن حممد بن عبد الكريم الرافعي القزويني: انظر )

عيل حممد عوض وعادل أمحد عبد . العزيز رشح الوجيز املعروف بالرشح الكبري). م ١٩٩٧

؛ الروياين، أبو املحاسن عبد ٣٧٨: ١١. دار الكتب العلمية: بريوت. ١ط). حمققان(املوجود 

دار : بريوت. ١ظ). حمقق(طارق فتحي السيد . بحر املذهب). م٢٠٠٩. (بن إسامعيل الواحد

؛ البغوي، حميي السنة أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء ٤٠٥: ٢. الكتب العلمية

عادل أمحد عبد . التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي). م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨. (البغوي الشافعي

اهليتمي، . ٢٣٥: ٥. دار الكتب العلمية: بريوت. ١ط). حمققان(معوض  املوجود وعيل حممد

هـ ١٣٥٧. (شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي السعدي األنصاري

. املكتبة التجارية الكربى: القاهرة.). ط.د.). (م.د. (حتفة املحتاج يف رشح املنهاج). م١٩٨٣ -

.). م.د. (املجموع رشح املهذب.). ت.د. (ريا حييى بن رشف بن مريالنووي، أبو زك. ٢٣٠: ٩

 .٦٣٣: ٤. دار الفكر: بريوت.). ط.د(



٢٦٧ 

 

ْمجَاِع لِْألََحاِديِث  صافح من مل يكن معه قبل الصالة عند اللقاء فسنة بِاْإلِ

ِحيَحِة ِيف   (٤٧٢)."َذلَِك  الصَّ

وقال يف . فهي إذن من البدع احلسنة نظرًا إىل أصل املصافحة التي هي سنة

ْبِح ": موضع آخر ا َما اْعَتاَدُه النَّاُس ِمْن املَُْصاَفَحِة َبْعَد َصَالَيتْ الصُّ َوَأمَّ

 ، ِع َعَىل َهَذا اْلَوْجِه، َوَلكِْن َال َبأْ َواْلَعْرصِ ْ ، َفإِنَّ َأْصَل َس بِهِ َفَال َأْصَل َلُه ِيف الرشَّ

ُطوا ِيف َأْكَثِرَها َال ُخيِْرُج  وَها بَِبْعِض اْألَْحَواِل َوَفرَّ املَُْصاَفَحِة ُسنٌَّة، َوَكْوُهنُْم َخصُّ

وَعًة فِيهِ  أن َأْصَل املَُْصاَفَحِة ُسنٌَّة، : يعني (٤٧٣)."َذلَِك اْلَبْعَض َعْن َكْونِِه َمْرشُ

 .ها الناس بدعة حسنةلكن هذه الكيفية التي اعَتادَ 

ْنَساِن َيَد َنْفِسِه َبْعَد  وجدير بالذكر أيضًا أن َما اْعَتاَدُه النَّاُس ِمْن َتْقبِيِل اْإلِ

ُه َال َبْأَس بِِه َأْيًضا ِسيََّام إَذا ُاْعتِيَد َذلَِك لِلتَّْعظِيمِ   (٤٧٤).املَُْصاَفَحِة َينَْبِغي َأنَّ

                                                           

)
٤٧٢

 .٤٨٨: ٣. املجموع رشح املهذبالنووي، ) 

 .٦٣٤-٦٣٣: ٤. املجموع رشح املهذبالنووي،  )٤٧٣(

 .٢٨٥: ١. حتفة املحتاج يف رشح املنهاجاهليتمي، : انظر )٤٧٤(



٢٦٨ 

 

الناس اليوم يف مساجد األمصار من فإذا ثبت هذا، ثبت أن ما اعتاده 

املصافحة بعد الصلوات اخلمس يعّد من البدع احلسنة أيضًا من باب أوىل؛ 

وقد . إذ ليس فيه ختصيص صالة دون أخرى، بل يشمل مجيع الصلوات

مكثت يف سوريا ست سنوات ورأيت الناس يتصافحون بعد الصلوات، 

ثم رأيت يف بروناي دار . ومشاخينا يقّرون وال ينكرون، بل ويفعلون ذلك

السالم مثل ما رأيت يف سوريا من مصافحة الناس بعد الصلوات اخلمس، 

فالظاهر أن هذه . واملشايخ العلامء يقّرون وال ينكرون، بل يفعلون أيضاً 

 .واهللا أعلم. البدعة احلسنة مستمرة من زمان األئمة إىل يومنا هذا

 رآن عىل امليت والدعاء لهاالجتامع لقراءة الق: عرشالسادس املطلب 

من البدع احلسنة ما جرى يف بعض بالد املسلمني من االجتامعات لقراءة 

وال شك أن الدعاء للميت من . القرآن عىل امليت والدعاء له بعد دفن امليت

َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه -؛ ملا روي عن النبي املرشوعات، وكذا قراءة القرآن عليه

  )٤٧٥(.»اقرؤوا يس عىل موتاُكم«: أنه قال -َوَسلَّمَ 

                                                           

 ٣٩: ٥. سننأبو داود، : انظر. رواه أبو داود يف سننه )٤٧٥(



٢٦٩ 

 

، -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - لكن االجتامع عىل ذلك مل يعهد يف عرص رسول اهللا 

 .ومع ذلك ال خيرج هذا االجتامع عن كونه بدعة حسنة

ْفِن لِْلِقَراَءِة عَ : َوَقْوُل َبْعِضِهمْ ": جاء يف حتفة املحتاج َهاِب َبْعَد الدَّ َىل َتْكِريُر الذَّ

َعاُء  َ َعَىل اْلَقْربِ َوالدُّ . َلهُ اْلَقْربِ َليَْس بُِسنٍَّة، َممْنُوٌع، إْذ ُيَسنُّ َكَام َنصَّ َعَليِْه ِقَراَءُة َما َتيَرسَّ

َعاِء، َعَىل َأنَّ  َفاْلبِْدَعُة إنََّام ِهَي ِيف تِْلَك اِالْجتَِامَعاِت اْحلَاِدَثِة ُدوَن َنْفِس اْلِقَراَءِة َوالدُّ

 )٤٧٦(."َكَام َال َخيَْفى اْلبَِدِع اْحلََسنَةِ ِمْن تِْلَك اِالْجتَِامَعاِت َما ُهَو ِمْن 

 من املصحف أثناء الصالةالقرآن قراءة : عرشالسابع املطلب 

أنه كان يقرأ القرآن من املصحف يف  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -عن النبي يرد مل 

موجودًا يف زمنه بالشكل الذي مل يكن املصحف بل ، واتهصلصالة من 

؛ ألن تدوين القرآن يف مصحف كان يف خالفة أيب بكر الصديق نعرفه اليوم

من البدع هبذا  تعدّ  فقراءة القرآن من املصحف يف الصالة .-ريض اهللا عنه-

                                                           

.). م.د. (حتفة املحتاج يف رشح املنهاج). م١٩٨٣ -هـ ١٣٥٧. (اهليتمي، أمحد بن حممد بن عيل )٤٧٦(

 .٢٠٠-١٩٩: ٣. املكتبة التجارية الكربى: القاهرة.). ط.د(
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ذهب بعضهم إىل فساد الصالة بل  ،لذلك كرهها بعض العلامء. االعتبار

 (٤٧٧).هبا

ذهب الشافعي أن للمصيل أن يقرأ من املصحف يف صالة واملعتمد يف امل

 (٤٧٨).، وتكون صالته صحيحةالنافلة وكذا املكتوبة

َعْن َعاِئَشَة َزْوِج النَّبِيِّ  وأحسن ما ورد يف هذا الباب ما رواه البيهقي يف سننه

َها ُغَالُمَها َذْكَوا -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - َا َكاَن َيُؤمُّ ُن ِيف املُْْصَحِف ِيف َأهنَّ

 (٤٧٩).َرَمَضانَ 

- ويدخل يف هذا الباب ما فعله بعض الناس يف هذا العرص يف صالهتم 

أهنم يقرؤون القرآن من املصحف  -وخصوصًا يف صالة الرتاويح

                                                           

 .١١: ٣٨؛ ٥٧: ٣٣. املوسوعة الفقهية الكويتيةجمموعة من املؤلفني، : انظر) ٤٧٧(

حتفة املحتاج يف ؛ اهليتمي، ٣٥٣: ١ .مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجالرشبيني، : انظر) ٤٧٨(

 . ٣٤: ٢. رشح املنهاج

)
٤٧٩

ْوِجردي اخلراساين)   - هـ  ١٤٢٤. (البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى اخلُْرسَ

: ٢. دار الكتب العلمية: بريوت. ٣ط). حمقق(عطا  حممد عبد القادر. السنن الكربى). م ٢٠٠٣

 .٣٣٦٦: أثر رقم ٣٥٩
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أو ما - اجلهاز املحمول  أكان املصحف يف أثناء الصالة، سواء االلكرتوين

سواء و ،الشاشة املوضوعة أمام املصلنيأم يف  -يسمى باجلوال أو املوبايل

مأمومني، فإن هذا كله من البدع احلسنة ما مل يرتتب عىل ذلك  مكانوا أئمة أ

أو  ،من اجلهازمزعج أو خروج صوت  ،حمذور رشعي كاحلركات الكثرية

 .وإال فكانت بدعة سيئة ،شاشة أو غري ذلكالظهور صورة غري الئقة من 

ة أمام املصيل أفضل من محل اجلهاز بيده ملا وأرى أن وضع الشاشة الثابت

وشغل املصيل بجهازه مع أنه  يرتتب عىل احلمل باليد من تغيري هيئة الصالة

 .واهللا أعلم. مشغول بمناجاة ربه

 التشهد يف أول الوضوء بعد التسمية: عرشالثامن املطلب 

التشهد يف أول الوضوء بعد : من البدع احلسنة التي استحبها بعض العلامء

ْيخ َنْرص املَْْقِدِيسّ ِيف آِخِر ِصَفِة . التسمية نقل النوويُّ يف املجموع قوَل الشَّ

ُيْسَتَحبُّ َأْن يقول يف أول وضوءه ": اْلُوُضوِء ِمْن كَِتاَبْيِه التَّْهِذيِب َواِالْنتَِخاِب 

ًدا ": ْسِمَيةِ َبْعَد التَّ  يَك َلُه، َوَأْشَهُد َأنَّ ُحمَمَّ َأْشَهُد َأْن َال إَلَه إالَّ اهللاَُّ َوْحَدُه َال َرشِ
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ِه، ": وتعقّبه بقوله. "َعْبُدُه َوَرُسوُلهُ  َوَهَذا الَِّذي َذَكَرُه َغِريٌب، َال َنْعَلُمُه لَِغْريِ

 (٤٨٠)."َوَال َأْصَل َلُه، َوإِْن َكاَن َال َبْأَس بِهِ 

فظاهر من تقرير النووي أن التشهد قبل الوضوء من البدع احلسنة، ليس 

 .واهللا أعلم. بحرام وال مكروه

 الزيادة يف ألفاظ تكبري العيد: التاسع عرشاملطلب 

 "اهللاَُّ َأْكَربُ اهللاَُّ َأْكَربُ اهللاَُّ َأْكَربُ ": عند الشافعية وصفته املستحبة ،تكبري العيد سنة

اهللاَُّ َأْكَربُ اهللاَُّ َأْكَربُ اهللاَُّ : ِصَفُة التَّْكبِِري املُْْسَتَحبَّةُ ": قال النووي). ثالث مرات(

ا، . َأْكَربُ  ِمهَ افِِعيِّ ِيف اْألُمِّ َواملُْْخَتَرصِ َوَغْريِ َهَذا ُهَو املَْْشُهوُر ِمْن ُنُصوِص الشَّ

ِة وَ . َوبِِه َقَطَع اْألَْصَحاُب  ُه َوَحَكى َصاِحُب التَّتِمَّ افِِعيِّ َأنَّ ُه َقْوًال َقِديًام لِلشَّ َغْريُ

َتْنيِ َوَيُقوُل  ُ َمرَّ َواُب . اهللاَُّ َأْكَربُ اهللاَُّ َأْكَربُ : ُيَكربِّ ُل َثَالًثا َنَسًقا: َوالصَّ  (٤٨١)."اْألَوَّ

ا اهللاَُّ َأْكَربُ َكبًِريا َواْحلَْمُد هللاَِِّ َكثِريً : فقال َوإِْن َزادَ ": قال اإلمام الشافعي

ْيَن َوَلْو  ، َوَال َنْعُبُد إالَّ اهللاََّ ُخمْلِِصَني له الدَّ َوُسْبَحاَن اهللاَِّ ُبْكَرًة َوَأِصيًال اهللاَُّ َأْكَربُ

                                                           

 .٣٤٦: ١. املجموعالنووي، ) ٤٨٠(

 .٣٩: ٥. املجموعالنووي، ) ٤٨١(
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َكِرَه اْلَكافُِروَن، َال إَلَه إالَّ اهللاَُّ َوْحَدُه، َصَدَق َوْعَدُه، َوَنَرصَ َعْبَدُه، َوَهَزَم 

 (٤٨٢)."َفَحَسنٌ : إالَّ اهللاَُّ، َوَاهللاَُّ َأْكَربُ  اْألَْحَزاَب َوْحَدُه، َال إَلهَ 

افِِعيُّ ِيف املُْْخَتَرصِ ": قال النووي  (٤٨٣)."َوَما َزاَد ِمْن ِذْكِر اهللاَِّ َفَحَسنٌ  :َقاَل الشَّ

 ":...واستحسن يف األم أن يزيد بعد التكبرية الثالثة": ويف إعانة الطالبني

َوَهَزَم اْألَْحَزاَب "وقبل  "َرصَ َعْبَدهُ َونَ "بعد  "وأعز جنده": فذكره وزاد فيه

 (٤٨٤)."َوْحَدهُ 

َملْ َتِرْد َلكِْن َال ) َوَأَعزَّ ُجنَْدهُ (َوِزَياَدُة : َقاَل َشْيُخنَا اْلَبابِِيلُّ ": ويف حاشية اجلمل

َمَة اْلَعْلَقِميَّ ِيف َحَواِيش اْجلَاِمِع  َح َبْأَس بِِزَياَدِهتَا، ُثمَّ َرَأْيت اْلَعالَّ ِغِري َرصَّ الصَّ

َا َوَرَدْت  وكذا يف حاشية  (٤٨٦).ويف يف حاشية الرشواين نحوه (٤٨٥)."بَِأهنَّ

                                                           

 .٢٤١: ١.الشافعي، األم) ٤٨٢(

)
٤٨٣

 .٣٩: ٥. املجموعالنووي، ) 

)
٤٨٤

 .٣٠٣: ١. إعانة الطالبنيالدمياطي، ) 

 .١٠٤: ٢. فتوحات الوهاباجلمل، ) ٤٨٥(

 .٥٤: ٣. حتفة املحتاجاهليتمي، ) ٤٨٦(
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ا َكلَِمُة َوَأَعزَّ ُجنَْدُه َفَغْريُ َواِرَدٍة َفَلْم ُتْطَلْب، َلكِْن ": البجريمي حيث قال َوَأمَّ

َا َواِرَدةٌ   (٤٨٧)."َنصَّ اْلَعْلَقِميُّ َعَىل َأهنَّ

زيادة حسنة ال بأس هبا، سواء وردت هبا الرواية أم مل فعىل كل حال، هذه 

أن الزيادة يف األذكار عىل املأثور تعّد من البدع األئمة ظاهر كالم و. ترد

 .واهللا أعلم. احلسنة

 التعريف بغري عرفة: العرشوناملطلب 

ما يصنعه بعض الناس يف بالدهم يوم عرفة، : املراد بالتعريف بغري عرفة هنا

 َُهَو اِالْجتَِامُع اْملَْعُروُف ": قال النووي. والدعاء، تشبهًا باحلجاجمن التجمع 

َلِف َرَوْينَاُه ِيف ُسنَِن  -ِيف اْلُبْلَداِن َبْعَد اْلَعْرصِ َيْوَم َعَرَفةَ  َوفِيِه ِخَالٌف لِلسَّ

يَّ َيْوَم َعرَ : اْلَبْيَهِقّي َعْن َأِيب َعَواَنَة َقاَل  َفَة َبْعَد اْلَعْرصِ َرَأْيُت اْحلََسَن اْلَبْرصِ

َرَأْيت احلسن : َوِيف ِرَواَيةٍ . َفاْجَتَمَع النَّاُس  -َعزَّ َوَجلَّ -َجَلَس َفَدَعا َوَذَكَر اهللاََّ 

َسَأْلُت : َوَعْن ُشْعَبَة َقاَل  .خرج يوم عرفة من املعصورة َبْعَد اْلَعْرصَ َفُعِرَف 

 . ُهَو ُحمَْدٌث : ْوَم َعَرَفَة ِيف اْملََساِجِد َفَقاَال اْحلََكَم َوَمحَّاًدا َعْن اْجتَِامِع النَّاِس يَ 

                                                           

ِمّي، )٤٨٧(  .٢٢٤: ٢. حتفة احلبيبالُبَجْريَ
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َوَعْن َقَتاَدَة َعْن اْحلََسِن َقاَل  .ُهَو ُحمَْدٌث : َوَعْن َمنُْصوٍر َعْن إْبَراِهيَم النََّخِعيِّ 

ُل َمْن َصنََع َذلَِك اْبُن َعبَّاسٍ : َقاَل  : ْثَرمُ َوَقاَل اْألَ  .َهَذا َما َذَكَرُه اْلَبْيَهِقيُّ . َأوَّ

أرجوا َأنَُّه َال َبْأَس بِِه، َقْد َفَعَلُه َغْريُ َواِحٍد : َسَأْلُت َأْمحََد ْبَن َحنَْبٍل َعنُْه فقال

ُد ْبُن َواِسٍع َكاُنوا َيْشَهُدوَن اْملَْسِجَد َيْوَم َعَرَفةَ   .اْحلََسُن َوَبْكٌر َوَثابٌِت َوُحمَمَّ

َمْوَىل اْبِن ُعَمَر َوإِْبَراِهيُم النََّخِعيُّ واحلكم ومحاد َوَكِرَهُه َمجَاَعاٌت ِمنُْهْم َنافٌِع 

ُهمْ  َماُم َأُبو َبْكٍر الطُّْرُطوِيشُّ املَْالِِكيُّ . ومالك ابن َأَنٍس َوَغْريُ َوَصنََّف اْإلِ

اِهُد كَِتاًبا ِيف اْلبَِدِع املُْنَْكَرِة َجَعَل ِمنَْها َهَذا التَّْعِريَف َوَباَلَغ ِيف إنْ  َكاِرِه َوَنَقَل الزَّ

َأْقَواَل اْلُعَلَامِء فِيِه َوَال َشكَّ َأنَّ َمْن َجَعَلُه بِْدَعًة َال ُيْلِحُقُه بَِفاِحَشاِت اْلبَِدِع َبْل 

ُف َأْمَرَها، َوَاهللاَُّ َأْعَلمُ   (٤٨٨)."ُخيَفِّ

وهو اجتامع الناس -التعريف بغري عرفة ": ويف حاشية الرشواين عىل التحفة

أول من : للسلف فيه خالف، ففي البخاري -م عرفة للدعاءبعد العرص يو

أنه إذا صىل العرص يوم عرفة أخذ يف : ومعناه. عرف بالبرصة ابن عباس

الدعاء والذكر والرضاعة إىل اهللا تعاىل إىل غروب الشمس كام يفعل أهل 

وقد فعله احلسن البرصي  ،أرجو أنه ال بأس به: وهلذا قال أمحد. عرفة

                                                           

 .١١٧: ٨. املجموع رشح املهذبالنووي، ) ٤٨٨(
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ومن جعله بدعة مل يلحقه : قال املصنف. هه مجاعة منهم مالكومجاعة، وكر

 ،إذا خال من اختالط الرجال بالنساء :بل خيفف أمره، أي ،بفاحش البدع

وال كراهية يف التعريف : عبارة الونائي). مغني وهناية(وإال فهو من أفحشها 

 (٤٨٩)."بدعة حسنةبغري عرفة بل هو 

َعاِء َكَام ": ويف حاشية البجريمي عىل اخلطيب اْجتَِامُع النَّاِس َبْعَد اْلَعْرصِ لِلدُّ

َماُم َأْمحَدُ  َماُم َمالٌِك، َوَفَعَلُه : َيْفَعُلُه َأْهُل َعَرَفَة، َقاَل اْإلِ َال َبْأَس بِِه؛ َوَكِرَهُه اْإلِ

َوَقاَل ). َرْمحَاِينٌّ ( بِْدَعٌة َحَسنَةٌ َوُهَو : َقاَل النََّوِويُّ . اْحلََسُن َوَسَبَقُه اْبُن َعبَّاسٍ 

َجاِل َكَام ُهَو ُمَشاَهٌد  ْيُخ الطُّوِخيُّ بُِحْرَمتِِه ملَِا فِيِه ِمْن اْختَِالِط النَِّساِء بِالرِّ الشَّ

 (٤٩٠)."اْآلنَ 

خالصة الكالم، أن التعريف بغري عرفة إذا خال من املنكرات فهو من البدع 

 .واهللا أعلم. من البدع السيئةاحلسنة، وإال فهي 

                                                           

)
٤٨٩

 .١٠٨: ٤. حتفة املحتاج مع حاشية الرشوايناهليتمي، : انظر) 

ِمّي، سليامن بن حممد بن عمر املرصي الشافعي) ٤٩٠( عىل  حتفة احلبيب). م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥. (الُبَجْريَ

 .٢٢٦: ٢. دار الفكر: دمشق.). ط.د.). (م.د. (حاشية البجريمي عىل اخلطيب= رشح اخلطيب 
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 استالم الركنني الشاميني وتقبيلهام عند الطواف: والعرشوناحلادي املطلب 

- املحرُم َعَىل الركنني اليامنيني  -َيْمَسح: أي–من السنة يف املناسك أن يستلم 

ْكن اْلَيَامِينّ َواْحلََجر اْألَْسَود: ومها روى . من أركان البيت األربعة -الرُّ

َرِيضَ اهللاَُّ -خاري ومسلم يف صحيحيهام َعْن َساِملِ ْبِن َعْبِد اهللاَِّ، َعْن َأبِيِه الب

ْ َأَر النَّبِيَّ «: َقاَل  - َعنُْهَام  َيْسَتلُِم ِمَن الَبْيِت إِالَّ  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - َمل

ْكنَْنيِ الَيَامنَِيْنيِ   -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ - ِهللا َأنَّ َرُسوَل ا«: ولفظ مسلم (٤٩١).»الرُّ

ْكَن اْلَيَامِينَ   (٤٩٢).»َكاَن َال َيْسَتِلُم إِالَّ اْحلََجَر َوالرُّ

ْكِن اْلَيَامِينِّ َواْحلََجِر اْألَْسَوِد  وروى البيهقي َأنَّ اْبَن َعبَّاٍس َكاَن َيْمَسُح َعَىل الرُّ

 ﴿: وَيُقوُل          ﴾.(٤٩٣)  

 

                                                           

)
٤٩١

 .١٦٠٩: حديث رقم ١٥١: ٢. صحيح البخاريالبخاري،  )

 .١٢٦٧: حديث رقم ٩٢٤: ٢. صحيح مسلممسلم، ) ٤٩٢(

 .٩٨٣٧-٩٨٣٢: أثر رقم ٢٠٩: ٧. معرفة السنن واآلثارالبيهقي، : انظر. ٢١: األحزاب) ٤٩٣(



٢٧٨ 

 

أما استالم الركنني الشاميني فلم يرد استحبابه يف السنة الصحيحة، بل نص 

اِميَّاِن َوَال ": قال النووي. الفقهاء عىل منعه والسنة أن َال ُيَقبَُّل الشَّ

  (٤٩٤)."ُيْسَتَلَامنِ 

ِد ْبِن َكْعٍب اْلُقَرِظيِّ  َأنَّ َرُجًال ِمْن َأْصَحاِب «: ولكن روى الشافعي َعْن ُحمَمَّ

َال َينَْبِغي : َكاَن َيْمَسُح اْألَْرَكاَن ُكلََّها َوَيُقوُل  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -النَّبِيِّ 

ٌء ِمنُْه َمْهُجوًرا َكاَن اْبُن : ويف رواية البيهقي (٤٩٥).»لَِبْيِت اهللاَِّ َتَعاَىل َأْن َيُكوَن َيشْ

َبْريِ َيْمَس  َها َوَيُقوُل الزُّ ٌء ِمنُْه ": ُح اْألَْرَكاَن ُكلَّ َال َينَْبِغي َلَبْيِت اهللاَِّ َأْن َيُكوَن َيشْ

، : قال البيهقي (٤٩٦)."َمْهُجوًرا َبْريِ ينَا َعِن اْبِن الزُّ َوُرِوَي َعْن ُمَعاِوَيَة ِمْثُل َما ُروِّ

َام َكاَن َرُسوُل اهللاَِّ : َفَقاَل اْبُن َعبَّاسٍ  َيْسَتلُِم اْلَيَامِينَّ  - اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ َصىلَّ - إِنَّ

 (٤٩٧).َواْحلََجرَ 

                                                           

)
٤٩٤

 .٨٦: ٤. حتفة املحتاج يف رشح املنهاج؛ اهليتمي، ٣٤: ٨. املجموع رشح املهذبالنووي، : انظر) 

)
٤٩٥

 .١٨٧: ٢. األمالشافعي، : انظر) 

 .٩٨٣٧-٩٨٣٢: أثر رقم ٢٠٩: ٧. معرفة السنن واآلثارالبيهقي،  )٤٩٦(

 .٩٨٣٧-٩٨٣٢: أثر رقم ٢٠٩: ٧. معرفة السنن واآلثارالبيهقي، : انظر) ٤٩٧(



٢٧٩ 

 

ُه َقاَل  ْعَثاِء َأنَّ َوَمْن َيتَِّقي َشْيًئا ِمَن «: وروى البخاري يف صحيحه َعْن َأِيب الشَّ

-  َعنُْهَام َرِيضَ اهللاَُّ-َوَكاَن ُمَعاِوَيُة َيْسَتِلُم األَْرَكاَن، َفَقاَل َلُه اْبُن َعبَّاٍس » الَبْيِت؟

ْكنَانِ «:  ٌء ِمَن الَبْيِت َمْهُجوًرا«: ، َفَقاَل »إِنَُّه الَ ُيْسَتَلُم َهَذاِن الرُّ َوَكاَن » َلْيَس َيشْ

َبْريِ   (٤٩٨).َيْسَتلُِمُهنَّ ُكلَُّهنَّ  -َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْهَام -اْبُن الزُّ

بَ ": قال النووي َصىلَّ اهللاَُّ -ْريِ َملْ َيْرِوَياُه َعْن النَّبِيِّ َفَهَذا َمْذَهُب ُمَعاِوَيَة َواْبِن الزُّ

ِحيَحِة َوَقْد  -َعَلْيِه َوَسلَّمَ  ا َوُهَو ُخمَالٌِف لِْألََحاِديِث الصَّ َبْل َأَخَذاُه بِاْجتَِهاِدِمهَ

َحاَبةِ  ُه َال . َخاَلَفُهَام فِيِه اْبُن ُعَمَر َواْبُن َعبَّاٍس َوُمجُْهوُر الصَّ َواُب َأنَّ  ُيَسنُّ َفالصَّ

اِميَّْنيِ  ْكنَْنيِ الشَّ ا قول معاوية. اْستَِالُم الرُّ ليس شئ ِمْن اْلَبْيِت َمْهُجوًرا، : َوَأمَّ

افِِعيُّ َفَقاَل  ِع َأَحٌد َأنَّ َعَدَم اْستَِالِمِهَام َهْجٌر لِْلَبْيِت : َفَقْد َأَجاَب َعنُْه الشَّ ْ َيدَّ َمل

َوَأْمَسَك َما َأْمَسَك  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -ُسوُل اهللاَِّ َلكِنَُّه اْسَتَلَم َما اْسَتَلَم رَ 

 (٤٩٩)."َعنْهُ 

افِِعيُّ  ُه َكاَن َيْرِويِه َعِن النَّبِيِّ ": َقاَل الشَّ - الَِّذي َفَعله اْبُن َعبَّاٍس َأَحبُّ إَِيلَّ ِألَنَّ

َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه - َمَر َعْن َرُسوِل اهللاَِّ ، َوَقْد َرَواُه اْبُن عُ - َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

                                                           

 .١٦٠٨: حديث رقم ١٥١: ٢. صحيح البخاريالبخاري، ) ٤٩٨(

 .٣٥-٣٤: ٨. املجموع رشح املهذبالنووي، ) ٤٩٩(



٢٨٠ 

 

ْكنَْنيِ اللََّذْيِن َيِلَياِن اْحلََجَر َيُدلُّ َعَىل َأنَّ ِمنُْهَام . -َوَسلَّمَ  َوَلْيَس َتْرُك اْستَِالِم الرُّ

ًنا َهلَُام، َكاَن َمْهُجوًرا، َوَكْيَف ُهيَْجُر َما ُيَطاُف بِِه َوَلْو َكاَن َتْرُك اْستَِالِمِهَام ِهْجَرا

  (٥٠٠)."َتْرُك اْستَِالِم َما َبْنيَ اْألَْرَكاِن ِهْجَراًنا َهلَا

ُة فِيِهَام ": وَقاَل أيضاً  ْكنَْنيِ اْآلَخَرْينِ : َيْعنِي–َواْلِعلَّ َفنََرى َأنَّ اْلَبْيَت َملْ  -ِيف الرُّ

ْم َعَىل َقَواِعِد إِْبَراِهيَم، َفَكاَنا َكَساِئِر اْلَبْيِت إَِذا َملْ َيُكوَنا ُمْسَتطِيًفا ِهبَِام اْلَبْيَت،  ُيَتمَّ

َر اْلبَيِْت، َفَحَس 
، إِالَّ َأينِّ ُأِحبُّ َأْن َيْقَتِدَي نٌ َفإِْن َمَسَحُهَام َرُجٌل َكَام َيْمَسُح َسائِ

 (٥٠١)."َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ بَِرُسوِل اهللاَِّ 

يدل عىل جوازه وإن مل يوجد دليل  "الخ... َفإِْن َمَسَحُهَام َرُجٌل "فقوله 

 . فهو من البدعة احلسنة هبذا االعتبار. خاص عىل ذلك

ثة أيضًا غري مسنون، لكن لو فعله وجدير بالذكر أن تقبيل األركان الثال

َواملَُْراُد بَِعَدِم َتْقبِيِل اْألَْرَكاِن الثََّالَثِة ": قال اخلطيب الرشبيني. رجل فحسن

                                                           

)
٥٠٠

-٩٨٣٢: أثر رقم ٢٠٩: ٧. معرفة السنن واآلثار؛ البيهقي، ١٨٨: ٢. األمالشافعي، : انظر) 

٩٨٣٧. 

-٩٨٣٢: رقمأثر  ٢٠٩: ٧. معرفة السنن واآلثار؛ البيهقي، ١٨٨: ٢. األمالشافعي، : انظر) ٥٠١(

٩٨٣٧. 



٢٨١ 

 

ْ َيُكْن َمْكُروًها َوَال  ُهنَّ ِمْن اْلَبْيِت َمل إنََّام ُهَو َنْفُي َكْونِِه ُسنًَّة، َفَلْو َقبََّلُهنَّ َأْو َغْريَ

افِِعيِّ َبْل َيُكوُن َحَسنًاَىل، ِخَالَف اْألَوْ  . ، َكَام َنَقَلُه ِيف اِالْستِْقَصاِء َعْن َنصِّ الشَّ

َباعِ : َقاَل  ْسنَِويُّ . َوَأيَّ اْلَبْيِت َقبََّل َفَحَسٌن َغْريَ َأنَّا ُنْؤَمُر بِاِالتِّ َفَتَفطَّْن َلُه : َقاَل اْإلِ

ُه َأْمٌر ُمِهمٌّ   (٥٠٢)."َفإِنَّ

ْكَن اْلَيَامِينَّ بَِيِدِه َوُيَقبَِّلَها َوَال ": مونص الشافعي يف األ َوُأِحبُّ َأْن َيْسَتلَِم الرُّ

ُه َقبََّل إالَّ  - َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  - ُيَقبُِّلُه ِألَينِّ َملْ َأْعَلْم َأَحًدا َرَوى َعْن النَّبِيِّ  َأنَّ

 (٥٠٣)."ْأَس بِهِ اْحلََجَر اْألَْسَوَد َوإِْن َقبََّلُه َفَال بَ 

فيفهم من هذا أن تقبيل األركان الثالثة وإن مل يصح يف استحبابه دليل 

 . خاص إال أنه من مجلة البدع احلسنة بمقتىض األدلة العامة

َوَال آُمُرُه ": قال الشافعي. ويلحق هبذا احلكم أيضًا استالم ما بني األركان

ْكنَْنيِ اللََّذْيِن َيلِيَ  َأْو َما َبْنيَ اْألَْرَكاِن اِن اْحلََجَر اْألَْسَوَد َوَلْو اْسَتَلَمُهَام بِاْستَِالِم الرُّ

                                                           

)
٥٠٢

مغني املحتاج ). م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥. (الرشبيني، اخلطيب شمس الدين حممد بن أمحد الشافعي) 

 .٢٤٨: ٢. دار الكتب العلمية: بريوت. ١ط.). م.د. (إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج

 .١٨٦: ٢. األمالشافعي، : انظر) ٥٠٣(



٢٨٢ 

 

- َملْ َيُكْن َعَلْيِه إَعاَدٌة َوَال فِْدَيٌة، إالَّ َأينِّ ُأِحبُّ َأْن ُيْقَتَدى بَِرُسوِل اهللاَِّ  ِمْن اْلَبيِْت 

 (٥٠٤)."-َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

افِِعيُّ . يشء من األركان، فال يشء عليهوكذا إذا ترك استالم  َوإَِذا ": َقاَل الشَّ

َنا َسِعيُد ْبُن َساِملٍ َعْن  َء َعَلْيِه، َأْخَربَ ْكِن َملْ ُأِحبَّ َذلَِك َلُه َوَال َيشْ َتَرَك اْستَِالَم الرُّ

اْألَْرَكان َحتَّى  ُطْفُت َمَع َطاُوٍس َفَلْم َيْسَتلِْم َشْيًئا ِمنْ : إْبَراِهيَم ْبِن َنافٍِع َقاَل 

 (٥٠٥)."َفَرَغ ِمْن َطَوافِهِ 

َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه -فكل هذه األمور التي ذكرناها وإن مل يثبت عن النبي 

. أنه فعلها مل تكن ختالف الرشع، فينبغي أن تعّد من البدع احلسنة -َوَسلَّمَ 

 .واهللا أعلم

 امللتزم دعاء: والعرشونالثاين املطلب 

فإَذا َفَرَغ املحرم ِمْن َطَواٍف يستحّب له  ،املناسك الدعاءمما يستحب فعله يف 

الشريازي  نقل النووي عن. أن يصيل ركعتي الطََّواَف َخْلَف املََْقاِم فيدعو

                                                           

 .١٨٦: ٢. األمالشافعي، : انظر) ٥٠٤(

 .١٨٦: ٢. األمافعي، الش: انظر) ٥٠٥(



٢٨٣ 

 

فإذا فرغ من طواف الوداع فاملستحب أن يقف ": أنه قال "املهذب"صاحب 

اللهم أن البيت : (ويقول فيدعو -وهو ما بني الركن والباب- يف امللتزم 

بيتك، والعبد عبدك، وابن عبدك، وابن َأَمتك، محلتني عىل ما سخرت يل من 

خلقك حتى سريتني يف بالدك، وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني عىل قضاء 

مناسكك، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رىض، وإال فمن اآلن قبل أن 

نت يل غري مستبدل بك وال تناءى عن بيتك داري، هذا أوان انرصايف إن أذ

ببيتك وال راغب عنك وال عن بيتك، اللهم اصحبني العافية يف بدين، 

فإنه قد ). والعصمة يف ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك ما ابقيتني

- روي ذلك عن بعض السلف وألنه دعاء يليق باحلال ُثمَّ ُيَصيلِّ َعَىل النَّبِيِّ 

 (٥٠٦)."-لَّمَ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَس 

افِِعيُّ ": رشح املهذبقال النووي يف  َعاُء َذَكَرُه الشَّ ِيف  -َرِمحَُه اهللاَُّ -َهَذا الدُّ

َفَق اْألَْصَحاُب َعَىل اْستِْحَبابِهِ  ْمَالِء َوِيف ُخمَْتَرصِ اْحلَجِّ َواتَّ افِِعيُّ ... اْإلِ َقاَل الشَّ

َعاَء املَْْذُكوَر  :َواْألَْصَحاُب  ُثمَّ ُيْسَتَحبُّ َأْن َيْأِيتَ املُْْلَتَزَم َفَيْلَتِزَمُه َوَيُقوَل َهَذا الدُّ

افِِعيُّ َواْألَْصَحاُب  .ِيف اْلكَِتاِب  َعاِء َفَحَسنٌ  :َقاَل الشَّ َقاَل  .َوَما َزاَد َعَىل َهَذا الدُّ

                                                           

 .٢٥٨: ٨. املجموعالنووي، ) ٥٠٦(
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ْنَيا َواْآلِخَرِة إنَّك َقاِدٌر َعَىل َواْمجَْع ِيل : َوَقْد ِزيَد فِيهِ  :اْألَْصَحاُب  َخْريَ الدُّ

 (٥٠٧)."َذلَِك 

فإنه  -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -هذا الدعاء وما زاد عليه وإن مل يصح عن النبي 

. من مجلة البدع احلسنة التي ال بأس بفعلها؛ فإن الدعاء مرشوع يف اجلملة

 .واهللا أعلم

 كتابة القرآن يف إناء وغسله وسقايته للمرىض: والعرشونالثالث املطلب 

 -َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْهم-وال عن أصحابه  - َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -مل يرد عن النبي 

لكن لو . أهنم كانوا يكتبون القرآن يف إناء ثم يغسلونه ويسقونه للمرىض

آَن ِيف إَناٍء ُثمَّ َغَسَلُه َوَلْو َكَتَب اْلُقرْ ": قال النووي. فعله رجل، فال بأس به

يُّ َوُجمَاِهٌد َوَأُبو ِقَالَبَة َواْألَْوَزاِعيُّ  َال َبْأَس : َوَسَقاُه املَِْريَض َفَقاَل اْحلََسُن اْلَبْرصِ

 (٥٠٨)."َوُمْقتََىض َمْذَهبِنَا َأنَُّه َال َبْأَس بِهِ . بِِه، َوَكِرَهُه النََّخِعيُّ 

                                                           

 .٢٥٩-٢٥٨: ٨. املجموعالنووي، ) ٥٠٧(

 .١٧١: ٢. املجموعالنووي، ) ٥٠٨(
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ٍء ِمْن اْلُقْرآِن ِيف إَناٍء لُِيْسَقى َماُؤُه  هُ َوَال ُيْكرَ ": ويف مغني املحتاج َكْتُب َيشْ

َالِم ِيف َفَتاِويِه ِمْن التَّْحِريمِ  َفاِء، ِخَالًفا ملَِا َوَقَع ِالْبِن َعْبِد السَّ وال  (٥٠٩)."لِلشِّ

  قال تعاىل ﴿. شك أن القرآن شفاء ورمحة للمؤنني      

    ﴾.(٥١٠) 

ُيْكَتُب ِيف ": -إذا تعرس-اْحلَْمل  ْضعِ ائدة لِوف ةالعلامء الشافعي بعض وذكر

ْنَيا، ُاْخُرْج بُِقْدَرِة : إَناٍء َجِديدٍ  َا اْلَوَلُد ِمْن َبْطٍن َضيَِّقٍة إَىل َسَعِة َهِذِه الدُّ ُاْخُرْج َأهيُّ

  ﴿. اهللاَِّ الَِّذي َجَعَلك ِيف َقَراٍر َمكٍِني، إَِىل َقَدٍر َمْعُلومٍ    

   ...﴾  ِوَرة    ﴿ (٥١١).إَىل آِخِر السُّ         

﴾...(٥١٢)  ،بهَوُمتَْحى بَِامٍء َأْو ُيَرشُّ َعَىل  -أو احلامل-النَُّفَساُء  َوَتْرشَ

 (٥١٣)."منه َوْجِهَها

                                                           

 .١٥٢: ١. مغني املحتاجالرشبيني، ) ٥٠٩(

)
٥١٠

 .٨٢: اإلرساء) 

)
٥١١

 .٢١-٢٢: احلرش )

 .٨٢: اإلرساء) ٥١٢(

ِمّي،  :انظر) ٥١٣(  .٣٨٥: ٢. إعانة الطالبني؛ الدمياطي، ٣٥٢: ١. حتفة احلبيب عىل رشح اخلطيبالُبَجْريَ
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واهللا . ينكر عىل فاعلهافالظاهر أن هذه األفعال من البدع احلسنة التي ال 

 .أعلم

   



٢٨٧ 

 

 اخلامتة

وتشتمل هذه اخلامتة عىل . لقد متت كتابة هذا البحث بحسب الطاقة والوسع

 :والتوصيات التي يويص هبا ،أهم النتائج التي توصل إليها الباحث يف بحثه

 النتائج :أوالً 

: اجتاهان يف صياغة تعريفها وهلم ،إن البدعة هلا تعريفات متعددة عند العلامء .١

َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه -فعل مل يعهد يف عرص رسول اهللا األول أن البدعة هي كل 

واجبة : وهي تنقسم إىل مخسة أقساموليست كلها مذمومة، بل  ،-َوَسلَّمَ 

والثاين أن البدعة خصت يف كل حمدثة  .ومندوبة ومباحة ومكروهة وحمرمة

 .كلها مذمومةفقط وخالفت الرشع 

خالف  إىل حسنة وسيئة بني املجيزين واملانعني لتقسيم البدعة إن اخلالف .٢

هل  ،يف تسمية املحدثات احلسنة إنامبمعنى أن خالفهم  ،يف التسمية لفظي

منهم من جييزها، ومنهم من يمنعها ويأيت  ؟تسمى هذه املحدثات بدعة أم ال

تلفان بتسمية أخرى كاملصلحة املرسلة، فكال الفريقني متفقان يف املضمون خم
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وأما من حيث تنزيل البدعة عىل كل حمدثة ذات صبغة دينية مل . يف التسمية

 .تعهد يف الصدر األول، فخالفهم حقيقي

 .حممودة ومذمومة: إن اإلمام الشافعي من املقسمني للبدعة إىل قسمني .٣

 التوصيات :ثانياً 

احلسنة يف مصنفات الفقه الشافعي يف األبواب  بحث عن البدعرى جيأن  .١

 .الفقهية األخرى سوى باب العبادات

رى دراسة يف الوقائع املستجدة يف املجتمع من أجل إعطاء كل واقعة ما جتأن  .٢

 .يناسبه من األحكام الرشعية

أن يتأنى املجتهد أو الفقيه يف تنزيل احلكم عىل الوقائع املستجدة وأن يعرض  .٣

وال يترسع يف احلكم بعدم  قواعد الرشيعة ونصوصها الكلية كل حمدث عىل

 .املرشوعية عىل األمور املستحدثة حتى يتيقن عدم مرشوعيتها

البدعة من خالل جمالس السنة وحول مفهوم أن تعقد توعية عامة للمجتمع  .٤

العلم والدورات واملؤمترات وما إىل ذلك، حتى يكون املجتمع عىل علم 

 .عىل متييز احلسنات من السيئاتوقدرة بالرشيعة 
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أن يمنع ذو السلطة كل من يتصدى للفتوى من غري علم، وأن يدفع كل  .٥

 .أسباب الفوىض واالختالف املمقوت يف املجتمع

هيدينا إىل ما ينفعنا أن جيعل هذه الرسالة نافعة ووأخريًا، أسأل اهللا تعاىل أن 

حممد وعىل آله وصحبه وصىل اهللا عىل سيدنا . يف الدين والدنيا واآلخرة

 .أمجعني واحلمد هللا رب العاملني

   



٢٩٠ 

 

 املراجع واملصادر

عون ). م١٩٦٨-هـ١٣٨٨. (آبادي، أبو الطيب حممد شمس احلق العظيم

. ٢ط). حمقق(عبد الرمحن حممد عثامن . املعبود رشح سنن أيب داود

 .املكتبة السلفية: املدينة املنورة

حممد بن إبراهيم بن عثامن بن خواستي  ابن أيب شيبة، أبو بكر عبد اهللا بن

كامل يوسف . املصنف يف األحاديث واآلثار). هـ١٤٠٩. (العبيس

 .مكتبة الرشد: الرياض. ١ط). حمقق(احلوت 

 - هـ ١٣٩٩. (ابن األثري، جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد اجلزري

 - طاهر أمحد الزاوى . النهاية يف غريب احلديث واألثر). م١٩٧٩

: بريوت. دار ابن اجلوزي: الدمام). حمققان(حممود حممد الطناحي 

 .املكتبة العلمية

هـ ١٤٢١. (ابن اجلوزي، أبو الفرج مجال الدين عبد الرمحن بن عيل بن حممد

دار الفكر للطباعة : بريوت. ١ط. تلبيس إبليس). م٢٠٠١ -

 .والنرش
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. عيل األنصاريابن الرفعة، نجم الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن 

. جمدي حممد رسور باسلوم. كفاية النبيه يف رشح التنبيه). م٢٠٠٩(

 .دار الكتب العلمية: بريوت. ١ط

ْهَرُزوري . ابن الصالح، تقي الدين أبو عمرو عثامن بن عبد الرمحن الشَّ

عبد املنعم خليفة . َرشُح مشكِل الَوِسيطِ ). م ٢٠١١ - هـ  ١٤٣٢(

 .دار كنوز إشبيليا للنرش والتوزيع: رياضال. ١ط). حمقق(أمحد بالل 

زهري . الرد عىل الرتغيب عن صالة الرغائب). هـ١٤٠٥. (______

املكتب : بريوت). حمققان(الشاويش ونارص الدين األلباين 

 .اإلسالمي

.). ت.د. (ابن القيم، أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن أيوب ابن قيم اجلوزية

 .دار عامل الفوائد: مكة). حمقق(مد العمران عيل بن حم. بدائع الفوائد

أبو عبيدة مشهور . إعالم املوقعني عن رب العاملني). هـ١٤٢٣. (______

 .دار ابن اجلوزي: القاهرة. ١ط. بن حسن آل سلامن
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ابن املقرئ، أبو بكر حممد بن إبراهيم بن عيل بن عاصم بن زاذان األصبهاين 

أيب عبد . البن املقرئاملعجم ). م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩. (اخلازن

 .الطبعة. مكتبة الرشد: الرياض. ١ط). حمقق(احلمن عادل بن سعد 

ين بِن  يِن عبِد اللطيف بِن عبد العزيز بن أمني الدِّ ُد بُن عزِّ الدِّ ابن املََلك، حممَّ

وميُّ الَكرماّين، احلنفيُّ  رشح ). م٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣. (فِِرْشَتا، الرُّ

. ١ط). حمقق(نور الدين طالب . ويمصابيح السنة لإلمام البغ

 .إدارة الثقافة اإلسالمية: الكويت

). م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥. (ابن املنذر، أبو بكر حممد بن إبراهيم النيسابوري

صغري أمحد األنصاري أبو محاد . اإلرشاف عىل مذاهب العلامء

 .مكتبة مكة الثقافية: رأس اخليمة. ١ط). حمقق(

). حمقق(فؤاد عبد املنعم أمحد . إلمجاعا). مـ٢٠٠٤-هـ١٤٢٥. (______

 .دار املسلم للنرش والتوزيع: الرياض. ١ط

ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد 

- هـ١٤١٩. (اهللا بن أيب القاسم بن حممد احلراين احلنبيل الدمشقي
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العقل نارص عبد الكريم . اقتضاء الرصاط املستقيم). م١٩٩٩

 .دار عامل الكتب: بريوت. ٧ط). حمقق(

ُمَواَفَقُة َصِحيِْح ) أو(َدْرُء َتَعاُرِض الَعْقِل َوالنَّْقِل ). هـ١٣٩١. (______

ْيِح املَْعُقْولِ  دار : الرياض). حمقق(حممد رشاد سامل . املَنُْقْوِل لَِرصِ

 .الكنوز األدبية

سالم أمحد بن جمموع فتاوى شيخ اإل). م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦. (______

. ٢ط). حمققان(عامر اجلزار  - أنور الباز . )جمموع الفتاوى(تيمية 

 .دار الوفاء: املنصورة

حممد زهري الشاويش . العبودية). م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦. (______

 .املكتب اإلسالمي: بريوت. ٧ط). حمقق(

اإلحكام يف أصول ). هـ١٤٠٤. (ابن حزم، أبو حممد عيل بن أمحد األندليس

 .دار احلديث: القاهرة. ١ط.). م.د. (حكاماأل

 .دار الفكر: بريوت.). ط.د.). (م.د. (املحىل باآلثار.). ت.د. (______



٢٩٤ 

 

ابن حبان، أبو حاتم حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد 

صحيح ابن حبان ). م١٩٩٣-هـ١٤١٤. (التميمي الدارمي الُبستي

مؤسسة : بريوت. ٢ط). حمقق(األرنؤوط شعيب . برتتيب ابن بلبان

 .الرسالة

ابن دقيق العيد، تقي الدين أبو الفتح حممد بن عيل بن وهب بن مطيع 

إحكام األحكام رشح عمدة ). م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦. (القشريي

. ١ط). حمققان(مصطفى شيخ مصطفى و مدثر سندس . األحكام

 .مؤسسة الرسالة: بريوت

ابن رجب احلنبيل، زين الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن أمحد بن رجب بن 

). م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤. (احلسن الَسالمي البغدادي ثم الدمشقي

. جامع العلوم واحلكم يف رشح مخسني حديثا من جوامع الكلم

دار السالم للطباعة : القاهرة. ٢ط). حمقق(حممد األمحدي أبو النور 

 . والنرش والتوزيع
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أبو معاذ . فتح الباري يف رشح صحيح البخاري). هـ١٤٢٢. (______

دار ابن : الدمام. ٢ط). حمقق(طارق بن عوض اهللا بن حممد 

 .اجلوزي

). م٢٠٠٠ –هـ ١٤٢١. (ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا النمري

االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلامء األقطار فيام 

ن معاين الرأي واآلثار ورشح ذلك كله باإلجياز تضمنه املوطأ م

. ١ط). حمققان(سامل حممد عطا ، حممد عيل معوض . واالختصار

 .دار الكتب العلمية: بريوت

الرتغيب عن ). هـ١٤٠٥(. ابن عبد السالم، أبو حممد عز الدين عبد العزيز

: بريوت. ٢ط). حمقق(حممد زهري الشاويش . صالة الرغائب

 .مياملكتب اإلسال

عبد الرمحن بن عبد . كتاب الفتاوى). م١٩٨٦- ه١٤٠٦( .______

 .دار املعرفة: بريوت. ١ط). حمقق(الفتاح 
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طه . قواعد األحكام يف مصالح األنام). م١٩٩١- هـ١٤١٤( .______

 .مكتبة الكليات األزهرية: القاهرة). حمقق(عبد الرؤوف سعد 

البيان املغرب ). م١٩٨٣. (ابن عذاري، أبو عبد اهللا حممد بن حممد املراكيش

ج س كوالن، إِ ليفي بروفنسال . يف أخبار األندلس واملغرب

 .دار الثقافة: بريوت. ٣ط). حمقق(

). هـ١٤٠٤. (ابن عساكر، عيل بن احلسن بن هبة اهللا بن عساكر الدمشقي

. ٣ط. م أيب احلسن األشعريتبيني كذب املفرتي فيام نسب إىل اإلما

 .دار الكتاب العريب: بريوت

ابن عالن، حممد عيل بن حممد بن عالن بن إبراهيم البكري الصديقي 

. الفتوحات الربانية عىل األذكار النواوية.). ت.د. (الشافعي

 .مجعية النرش والتأليف األزهرية: القاهرة). ط.د.). (م.د(

). م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩. (س بن زكرياابن فارس، أبو احلسني أمحد بن فار

: بريوت). حمقق(عبد السالم حممد هارون . معجم مقاييس اللغة

 .دار الفكر
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ابن قدامة املقديس، أبو حممد موفق الدين عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة 

). م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣. (اجلامعييل املقديس ثم الدمشقي احلنبيل

الفقه عىل مذهب اإلمام أمحد  روضة الناظر وجنة املناظر يف أصول

 .مؤسسة الرّيان: بريوت. ٢ط. بن حنبل

مكتبة : القاهرة. املغني البن قدامة). م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨. (______

 .القاهرة

هـ ١٤٢٠. (ابن كثري، أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش الدمشقي

). حمقق(سامي بن حممد سالمة . تفسري القرآن العظيم). م ١٩٩٩ -

 .دار طيبة للنرش والتوزيع: الرياض. ٢ط

). م ٢٠٠٩ -هـ  ١٤٣٠. (ابن ماجه، أبو عبد اهللا حممد بن يزيد القزويني

د كامل قره . سنن ابن ماجه شعيب األرنؤوط وعادل مرشد وحممَّ

دار : دمشق، بريوت. ١ط). حمققون(بليل وَعبد الّلطيف حرز اهللا 

 .الرسالة العاملية



٢٩٨ 

 

. ن مكرم اإلفريقي املرصي مجال الدين أبو الفضلابن منظور، حممد ب

عبد اهللا عيل الكبري وحممد أمحد حسب اهللا . لسان العرب.). ت.د(

 .دار املعارف: القاهرة ). حمققون(وهاشم حممد الشاذيل 

البحر الرائق .). ت.د. (ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن حممد احلنفي

 .دار املعرفة:بريوت. .)ط.د.). (م.د. (رشح كنز الدقائق

). م٢٠١٠-هـ١٤٣١. (أبو احلسن املقديس، رامي بن حممد جربين سلهب

: بريوت. ١ط. القياس يف العبادات وتطبيقاته يف املذهب الشافعي

 .دار ابن حزم

 –هـ ١٤١٧. (أبو العباس القرطبي، أمحد بن عمر بن إبراهيم األنصاري

حمي الدين . مسلماملفهم ملا أشكل من كتاب تلخيص ). م١٩٩٦

ديب مستو وأمحد حممد السيد ويوسف عيل بديوي وحممود إبراهيم 

 .دار ابن كثري ودار الكلم الطيب: دمشق. ١ط). حمققون(بزال 



٢٩٩ 

 

أبو املعايل اجلويني، ركن الدين عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف بن حممد 

ة هناية املطلب يف دراي). م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨. (امللقب بإمام احلرمني

 .دار املنهاج: جدة. ١ظ).حمقق(عبد العظيم حممود الّديب . املذهب

أبو داود، سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو 

ِجْستاين أبو متيم يارس . الزهد). م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤. (األزدي السِّ

). حمققون(بن ابراهيم بن حممد وأبو بالل غنيم بن عباس بن غنيم 

 .ار املشكاةد: حلوان. ١ط

). حمقق(حممد حميي الدين عبد احلميد . سنن أيب داود.). ت.د. (______

 .املكتبة العرصية: بريوت.). ط.د(

أبو شامة، أبو القاسم شهاب الدين عبد الرمحن بن إسامعيل بن إبراهيم 

الباعث عىل إنكار ). م١٩٧٨ - هـ ١٣٩٨. (املقديس الدمشقي

دار : القاهرة. ١ط). حمقق( عثامن أمحد عنرب. البدع واحلوادث

 .اهلدى



٣٠٠ 

 

. أبو عبد اهللا القرطبي، حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري

أمحد الربدوين . ٢ط. اجلامع ألحكام القرآن). م١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤(

 .دار الكتب املرصية: القاهرة. ١ط). حمقق(وإبراهيم أطفيش 

أبو نعيم األصبهاين، أمحد بن عبد اهللا بن أمحد بن إسحاق بن موسى بن 

. حلية األولياء وطبقات األصفياء). م١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤. (مهران

 .دار الفكر: بريوت

أمحد بن حنبل، أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد 

ل شعيب األرنؤوط وعاد. املسند). م٢٠٠١ -هـ ١٤٢١. (الشيباين

). حمققون(مرشد وآخرون بإرشاف عبد اهللا بن عبد املحسن الرتكي 

 .مؤسسة الرسالة: بريوت. ١ط

اإلسنوي، مجال الدين أبو حممد عبد الرحيم بن احلسن بن عيل اإلسنوي 

هناية السول رشح منهاج ). م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠. (الشافعّي 

 .دار الكتب العلمية: بريوت. ١ط. الوصول



٣٠١ 

 

أسنى املطالب يف رشح روض ). م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٢. (األنصاري، زكريا

دار الكتب : بريوت. ١ط). حمقق(حممد حممد تامر . الطالب

 .العلمية

ِمّي، سليامن بن حممد بن عمر املرصي الشافعي  - هـ ١٤١٥. (الُبَجْريَ

حاشية البجريمي عىل = حتفة احلبيب عىل رشح اخلطيب ). م١٩٩٥

 .دار الفكر: دمشق.). ط.د(.). م.د. (اخلطيب

). هـ١٤٢٢. (البخاري، حممد بن إسامعيل أبو عبد اهللا البخاري اجلعفي

َصىلَّ اهللاَُّ َعَليِْه اجلامع املسند الصحيح املخترص من أمور رسول اهللا 

حممد زهري بن نارص . صحيح البخاري= وسننه وأيامه  َوَسلَّمَ 

مصورة عن (النجاة دار طوق :بريوت .). ط.د). (حمقق(النارص 

 ).السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي

تنوير املسالك برشح وأدلة ). م٢٠١٠-هـ١٤٣١. (البغا، مصطفى ديب

 .دار املصطفى: دمشق. ١ط. عمدة السالك وعدة الناسك



٣٠٢ 

 

البغوي، حميي السنة أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء البغوي 

التهذيب يف فقه اإلمام ). م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٨. (الشافعي

). حمققان(عادل أمحد عبد املوجود وعيل حممد معوض . الشافعي

 . دار الكتب العلمية: بريوت. ١ط

تفسري = معامل التنزيل يف تفسري القرآن ). م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧. (______

حممد عبد اهللا النمر وعثامن مجعة ضمريية وسليامن مسلم . البغوي

 .دار طيبة للنرش والتوزيع: الرياض. ٤ط). حمققون( احلرش

ْوِجردي  البيهقي، أبو بكر أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى اخلُْرسَ

عبد العيل عبد . شعب اإليامن). م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣. (اخلراساين

 .مكتبة الرشد: الرياض. ١ط). حمقق(احلميد حامد 

لسيد أمحد صقر ا. مناقب الشافعي). م ١٩٧٠ -هـ  ١٣٩٠( .______

 .مكتبة دار الرتاث: القاهرة. ١ط). حمقق(

حممد ضياء االرمحن . املدخل إىل السنن الكربى). هـ١٤٠٤. (______

 .دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي: الكويت). حمقق(األعظمي 



٣٠٣ 

 

عدنان عبد الرمحن جميد القييس . فضائل األوقات). هـ١٤١٠. (______

 .مكتبة املنارة: مكة املكرمة.). ط.د). (حمقق(

عبد املعطي أمني قلعجي . معرفة السنن واآلثار.). ت.د( .______

 .دار الوعي: حلب. ط). حمقق(

حممد عبد القادر عطا . السنن الكربى). م ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤( .______

 .دار الكتب العلمية: بريوت. ٣ط). حمقق(

املعطي عبد . السنن الصغري للبيهقي). م١٩٨٩ - هـ ١٤١٠. (______

 .جامعة الدراسات اإلسالمية: كراتيش. ١ط). حمقق(أمني قلعجي 

). هـ١٤١٣. (التاج السبكي، تاج الدين عبد الوهاب بن عيل بن عبد الكايف

حممود حممد الطناحي وعبد الفتاح حممد . طبقات الشافعية الكربى

 .دار هجر للطباعة والنرش والتوزيع: القاهرة . ٢ط). حمققان(احللو 

. مذي، أبو عيسى حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاكالرت

أمحد حممد شاكر وحممد فؤاد . سنن الرتمذي). م١٩٧٥-هـ١٣٩٥(



٣٠٤ 

 

رشكة : القاهرة. ٢ط). حمققون(عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض 

 .مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي

). م١٩٨١ -هـ ١٤٠١. (التفتازاين، سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد اهللا

دار املعارف : الهور.). ط.د.). (م.د. (رشح املقاصد يف علم الكالم

 .النعامنية

- هـ ١٤٠٨. (اجلصاص، أمحد بن عيل املكني بأيب بكر الرازي احلنفي

). حمقق(عجيل جاسم النشمي . الفصول يف األصول). م١٩٨٨

 .وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية: الكويت. ١ط

فتوحات .). ت.د. (بن عمر بن منصور العجييل األزهرياجلمل، سليامن 

. الوهاب بتوضيح رشح منهج الطالب املعروف بحاشية اجلمل

 .دار الفكر: بريوت.). ط.د.). (م.د(

الصحاح تاج اللغة ). م ١٩٨٧ -  ه ١٤٠٧. (اجلوهري، إسامعيل بن محاد

دار : بريوت). حمقق(أمحد عبد الغفور عطار . ٤ط. وصحاح العربية

 .العلم للماليني



٣٠٥ 

 

الربهان ). هـ١٤١٨. (اجلويني، أبو املعايل عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف

: املنصورة. ٤ط). حمقق(عبد العظيم حممود الديب . يف أصول الفقه

 .دار الوفاء

احلاكم، أبو عبد اهللا احلاكم حممد بن عبد اهللا بن حممد بن محدويه بن ُنعيم بن 

هـ ١٤١١. (نيسابوري املعروف بابن البيعاحلكم الضبي الطهامين ال

مصطفى عبد القادر عطا . املستدرك عىل الصحيحني). م١٩٩٠ –

 .دار الكتب العلمية: بريوت. ١ط). حمقق(

علم ). م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣. (احللبي، عيل بن حسن بن عيل بن عبد احلميد

: جدة. ١ط .دراسة تكميلية مهمة يف علم أصول الفقه أصول البدع

 . دار الراية للنرش والتوزيع

البدعة احلسنة أصل ). ت.د. (احلمريي، عيسى بن عبد اهللا بن حممد بن مانع

 .ن.د: م.د. من أصول الترشيع



٣٠٦ 

 

بريقة ). هـ١٣١٨. (اخلادمي، أبو سعيد حممد بن حممد بن مصطفى بن عثامن

. حممودية يف رشح طريقة حممدية ورشيعة نبوية يف سرية أمحدية

 .رشكت صحافية بدار اخلالفة العلية

معامل ). م١٩٣٢ –هـ ١٣٥١. (اخلطايب، أبو سليامن أمحد بن حممد البستي

 .املطبعة العلمية: حلب. ١ط). حمقق(حممد راغب الطباخ .  السنن

. اخلطيب البغدادي، أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت بن أمحد بن مهدي

). حمقق(واد معروف بشار ع. تاريخ بغداد). م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢(

 .دار الغرب اإلسالمي: بريوت

الدارقطني، أبو احلسن عيل بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعامن 

. سنن الدارقطني). م ٢٠٠٤ - هـ  ١٤٢٤. (بن دينار البغدادي

شعيب االرنؤوط، حسن عبد املنعم شلبي، عبد اللطيف حرز اهللا، 

 .مؤسسة الرسالة: بريوت. ١ط). حمققون(أمحد برهوم 

الدارمي، أبو حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن بن الفضل بن َهبرام بن عبد 

مسند ). م ٢٠٠٠ -هـ  ١٤١٢(الصمد التميمي السمرقندي 



٣٠٧ 

 

حسني سليم أسد الداراين . )سنن الدارمي(الدارمي املعروف بـ 

 .دار املغني: السعودية. ١ط). حمقق(

إعانة .). ت.د(بن حممد شطا ) املشهور بالبكري(الدمياطي، أبو بكر 

حاشية عىل حل ألفاظ فتح املعني لرشح قرة العني بمهامت  الطالبني

 .دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع: بريوت. الدين

ِمريي، كامل الدين أبو البقاء حممد بن موسى بن عيسى بن عيل الشافعي . الدَّ

جلنة علمية . النجم الوهاج يف رشح املنهاج). م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥(

 . دار املنهاج: جدة. ١ط). حمققون(

. الَذَهبي، شمس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثامن بن َقاْيامز

جمموعة حمققني بإرشاف . سري أعالم النبالء). م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥(

 .مؤسسة الرسالة: بريوت. شعيب األرناؤوط

 .من البدع التمسك بالسنن والتحذير). م١٩٩٦ - هـ ١٤١٦. (______

اجلامعة اإلسالمية : املدينة). حمقق(حممد باكريم حممد باعبد اهللا 

 .باملدينة املنورة



٣٠٨ 

 

بشار . تاريخ اإلسالم َوَوفيات املشاهري َواألعالم). م٢٠٠٣. (______

 .دار الغرب اإلسالمي: بريوت. ١ط). حمقق(عّواد معروف 

 - هـ ١٤٣٠. (ملفضلأبو القاسم احلسني بن حممد بن االراغب األصفهاين، 

صفوان عدنان داوودي . مفردات ألفاظ القرآن). م٢٠٠٩

 .دار القلم والدار الشامية: دمشق). املحقق(

صفوان عدنان . املفردات يف غريب القرآن). هـ١٤١٢( .______

 .دار القلم: دمشق . ١ط). حمقق(الداودي 

. افعي القزوينيالرافعي، عبد الكريم بن حممد بن عبد الكريم أبو القاسم الر

العزيز رشح الوجيز املعروف بالرشح ). م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧(

. ١ط). حمققان(عيل حممد عوض وعادل أمحد عبد املوجود . الكبري

 .دار الكتب العلمية: بريوت

الرميل، شمس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة ابن شهاب الدين 

هناية املحتاج إىل  ).م١٩٨٤-هـ١٤٠٤. (الشهري بالشافعي الصغري

 .دار الفكر: بريوت.). ط.د.). (م.د. (رشح املنهاج



٣٠٩ 

 

جمالس األبرار ومسالك ). هـ١٤٢٨. (الرومي، أمحد بن عبد القادر احلنفي

رسالة ). حمقق(عيل مرصي سيمجان فورا . األخيار ومقامع األرشار

ماجستري بكلية الدعوة وأصول الدين باجلامعة اإلسالمية باملدينة 

 .ورةاملن

. بحر املذهب). م٢٠٠٩. (الروياين، أبو املحاسن عبد الواحد بن إسامعيل

 . دار الكتب العلمية: بريوت. ١ظ). حمقق(طارق فتحي السيد 

). م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١. (الزركيش، بدر الدين حممد بن عبد اهللا بن هبادر

. ١ط). حمقق(حممد حممد تامر . البحر املحيط يف أصول الفقه

 .الكتب العلميةدار : بريوت

الزركيل، خري الدين بن حممود بن حممد بن عيل بن فارس، الدمشقي 

 .دار العلم للماليني: بريوت. ١٥ط. األعالم). م٢٠٠٢(

ْنجاين، حممود بن أمحد بن حممود بن بختيار، أبو املناقب شهاب الدين . الزَّ

حممد أديب صالح . ختريج الفروع عىل األصول). هـ١٣٩٨(

 .مؤسسة الرسالة: بريوت. ٢ط). حمقق(



٣١٠ 

 

احلدود األنيقة ). م١٩٩١ -هـ ١٤١١. (زكريا األنصاري، بن حممد

دار الفكر : بريوت). حمقق(مازن املبارك . والتعريفات الدقيقة

 .املعارص

الكشاف عن ). هـ١٤٠٧. (الزخمرشى، جار اهللا أبو القاسم حممود بن عمر

.). م.د. (التأويلحقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل ىف وجوه 

 .دار الكتاب العريب: بريوت.). ط.د(

السبكي، تقي الدين أبو احلسن عيل بن عبد الكايف بن عيل بن متام بن حامد 

 -هـ ١٤١٦. (بن حييي وولده تاج الدين أبو نرص عبد الوهاب

 .دار الكتب العلمية: بريوت .اإلهباج يف رشح املنهاج). م١٩٩٥

اللمع يف الرد عىل ). هـ١٤١٦. (حممد بن نارص السحيباين، عبد القيوم بن

 .مكتبة اخلضريي: املدينة. ١ط. حمسني البدع

.). ت.د. (السخاوي، شمس الدين أبو اخلري حممد بن عبد الرمحن بن حممد

ِفيعِ  الِة َعَىل احلَبِيِب الشَّ .). ط.د.). (م.د. (الَقوُل الَبِديُع يف الصَّ

 .دار الريان للرتاث: القاهرة
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دار : بريوت. ١ط. فتح املغيث رشح ألفية احلديث). هـ١٤٠٣. (______

 .الكتب العلمية

أصول .). ت.د. (الرسخيس، حممد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمة

 .دار املعرفة: بريوت.). ط.د.). (م.د. (الرسخيس

 -هـ  ١٤٠٤(السمرقندي، عالء الدين شمس النظر أبو بكر حممد بن أمحد 

حممد زكي عبد الرب . ألصول يف نتائج العقولميزان ا). م ١٩٨٤

 . مطابع الدوحة احلديثة: الدوحة. ١ط). حمقق(

السمعاين، أبو املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار ابن أمحد املروزى 

قواطع األدلة ). م١٩٩٩-هـ١٤١٨. (التميمي احلنفي ثم الشافعي

). حمقق(حممد حسن حممد حسن اسامعيل الشافعي . يف األصول

 .دار الكتب العلمية: بريوت. ١ط

 -هـ ١٣٨٩. (عبد الرمحن بن أيب بكرجالل الدين  السيوطي، أبو الفضل

.). ط.د.). (ت.د. (تنوير احلوالك رشح موطأ مالك). م١٩٦٩

 .املكتبة التجارية الكربى: القاهرة 
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عبد اللطيف حسن . احلاوي للفتاوي). م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١( .______

 .دار الكتب العلمية: بريوت. ١ط). حمقق(عبد الرمحن 

.). م.د. (املصابيح يف صالة الرتاويح). م١٩٨٦-هـ١٤٠٦( .______

 .دار عامر: عامن.). ط.د(

الشاطبي، أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الشاطبي 

دار ابن : اخلرب). حمقق(سليم بن عيد اهلاليل  .االعتصام. الغرناطي

 .عفان

الشافعي، أبو عبد اهللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثامن بن شافع بن عبد 

. املسند). هـ ١٤٠٠. (املطلب بن عبد مناف املطلبي القريش املكي

 .دار الكتب العلمية: بريوت). ط.د.). (م.د(

دار : بريوت.). ط.د.). (م.د. (األم). م١٩٩٠/هـ١٤١٠( .______

 .املعرفة

: القاهرة). حمقق(أمحد شاكر . الرسالة). م١٩٤٠- هـ١٣٥٨( .______

 .مكتبة احللبي
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مساجلة علمية بني اإلمامني اجلليلني العز ). هـ١٤٠٥. (الشاويش، زهري

. بن عبد السالم وابن الصالح حول صالة الرغائب املبتدعة

 .املكتب اإلسالمي: بريوت

 -هـ ١٤١٥. (الرشبيني، اخلطيب شمس الدين حممد بن أمحد الشافعي

.). م.د. (مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج). م١٩٩٤

 .دار الكتب العلمية: بريوت. ١ط

 -هـ ١٤١٣. (الشوكاين، حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهللا اليمني

. ١ط). حمقق(عصام الدين الصبابطي . نيل األوطار). م١٩٩٣

 .دار احلديث: القاهرة

). م١٩٦٠ -هـ ١٣٧٩. (امعيل األمري الكحالينالصنعاين، حممد بن إس

مكتبة مصطفى البايب : القاهرة. ٤ط. سبل السالم رشح بلوغ املرام

 .احللبي
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. الطرباين، سليامن بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم

طارق بن عوض اهللا بن حممد وعبد . املعجم األوسط.). ت.د(

 .دار احلرمني: القاهرة). حمققون(املحسن بن إبراهيم احلسيني 

. الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلميل

أمحد حممد . جامع البيان يف تأويل القرآن). م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠(

 .مؤسسة الرسالة: بريوت. ١ط). حمقق(شاكر 

. عبد الرزاق الصنعاين، أبو بكر عبد الرزاق بن مهام بن نافع احلمريي اليامين

. ٢ط). حمقق(حبيب الرمحن األعظمي . املصنف). هـ١٤٠٣(

 . املكتب اإلسالمي: بريوت

كشف اخلفاء ومزيل ). هـ١٣٥١. (العجلوين، إسامعيل بن حممد اجلراحي

 .).م.د( .اإللباس عام اشتهر من األحاديث عىل ألسنة الناس

 . مكتبة القديس: القاهرة.). ط.د(

مفهوم البدعة وأثره يف اضطراب ). م٢٠١٢. (العرفج، عبد اإلله بن حسني

 .دار الفتح: األردن. ٢ط. الفتاوى املعارصة
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. العسقالين، أبو الفضل أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل الشافعي

حمب الدين . فتح الباري رشح صحيح البخاري). هـ١٣٧٩(

 .دار املعرفة: بريوت). حمقق(خلطيب ا

التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث ). م١٩٩٥ - هـ ١٤١٦. (______

مؤسسة : القاهرة. ١ط). حمقق(حسن عباس قطب  .الرافعي الكبري

 .دار املشكاة للبحث العلمي - قرطبة 

البدعة اإلضافية دراسة ). م٢٠١٣ -هـ ١٤٣٤. (العرصي، سيف بن عيل

 .دار الفتح للدراسات والنرش: عامن. ١ط. تأصيلية تطبيقية

البدعة حتديدها وموقف اإلسالم ). م١٩٨٠-هـ١٤٠٠. (عطية، عزت عيل

 .دار الكتاب العريب:بريوت. ٢ط. منها

 ١٤٢١. (العمراين، أبو احلسني حييى بن أيب اخلري بن سامل اليمني الشافعي

 قاسم حممد. البيان يف مذهب اإلمام الشافعي). م ٢٠٠٠ -هـ

 .دار املنهاج: جدة. ١ط). حمقق(النوري 
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، أبو حممد بدر الدين حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني العيني

. عمدة القاري رشح صحيح البخاري.). ت.د. (الغيتابى احلنفى

 .دار إحياء الرتاث العريب: بريوت.). ط.د.). (م.د(

. يف علم األصول املستصفى). هـ١٤١٣. (الغزايل، أبو حامد حممد بن حممد

دار الكتب : بريوت. ١ط). حمقق(حممد عبد السالم عبد الشايف 

 .العلمية

 .دار ااملعرفة: بريوت. إحياء علوم الدين.). ت.د. (______

إتقان الصنعة يف حتقيق ). م٢٠٠٦. (الغامري، عبد اهللا بن حممد بن الصديق

 .عامل الكتب: بريوت.). ط.د.). (م.د. (معنى البدعة

كتاب ). م٢٠٠٣. (اهيدي، أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيديالفر

). حمققان(إبراهيم السامرائي . مهدي املخزومي ود. د. العني

 .دار ومكتبة اهلالل: بريوت
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بصائر ). م١٩٩٦ –هـ ١٤١٦(. الفريوزآبادي، جمد الدين حممد بن يعقوب

). حمقق(ار حممد عيل النج. ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز

 .املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية: القاهرة. ٣ط

حممد نعيم . القاموس املحيط). م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦. (______

 .مؤسسة الرسالة: بريوت. ٨ط). حمقق(العرقسوي 

يوسف . املصباح املنري.). ت.د. (الفيومي املقري، أمحد بن حممد ين عيل

 .العرصية املكتبة: صيدا، بريوت). حمقق(الشيخ حممد 

أبجد العلوم الويش املرقوم يف بيان ). م١٩٧٨. (القنوجي، صديق بن حسن

دار : بريوت.). ط.د). (حمقق(عبد اجلبار زكار . أحوال العلوم

 .الكتب العلمية

إقامة احلجة ). هـ١٤١٠. (اللكنوي، أبو احلسنات حممد عبد احلي اهلندي

). حمقق(عبد الفتاج أبو غدة . عىل أن اإلكثار يف التعبد ليس ببدعة

 . مكتب املطبوعات اإلسالمية: حلب. ٢ط
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. أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبيب البرصي البغدادي ي،املاورد

 .دار الفكر: بريوت.). ط.د.). (م.د. (احلاوى الكبري.). ت.د(

حتفة .). ت.د(املباركفوري، أبو العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم 

دار : بريوت.). ط.د.). (م.د. (ذي برشح جامع الرتمذياألحو

 .الكتب العلمية

: الكويت. املوسوعة الفقهية الكويتية). هـ١٤٠٤. (جمموعة من املؤلفني

 .وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية

جمموعة من املؤلفني، إبراهيم مصطفى وأمحد الزيات وحامد عبد القادر 

ـ جممع اللغة العربية  لوسيطاملعجم ا.). ت.د. (وحممد النجار

 .دار الدعوة: اإلسكندرية). ط.د). (حمققون(

بجي . جمموعة من املؤلفني، ُمصطفى اِخلْن وُمصطفى الُبغا وعيل الّرشْ

. الفقه املنهجي عىل مذهب اإلمام الشافعي). م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣(

 . دار القلم للطباعة والنرش والتوزيع: دمشق. ٤ط
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هـ ١٤٢٠. (مد بن أمحد بن حممد بن إبراهيم الشافعياملحيل، جالل الدين حم

حسام الدين بن . رشح الورقات يف أصول الفقه). م١٩٩٩ -

 .جامعة القدس: القدس. ١ط). حمقق(موسى عفانة 

صحيح .). ت.د. (مسلم بن احلجاج، أبو احلسني القشريي النيسابوري

رتاث دار إحياء ال: بريوت). حمقق(حممد فؤاد عبد الباقي . مسلم

 .العريب

حقيقته وتطبيقاته عند : االستحسان). م٢٠١٠. (مقدادي، منصور حممود

جملة دراسات علوم الرشيعة والقانون، املجّلد : األردن. الشافعية

 ٢٠١٦أغسطس  ٢٧. ١، العدد٣٧

١٤.٠٠.

http://journals.ju.edu.jo/DirasatLaw/article/view/177/6489  

املناوي، زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن عيل بن 

فيض القدير ). هـ١٣٥٦. (زين العابدين احلدادي ثم القاهري

 .املكتبة التجارية الكربى: القاهرة. ١ط. رشح اجلامع الصغري

http://journals.ju.edu.jo/DirasatLaw/article/view/177/6489
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القياس يف العبادات حكمه ). م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢. (منظور إهلي، حممد

 .مكتبة الرشد نارشون: الرياض. وأثره

 - هـ  ١٤٢١(النسائي، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن عيل اخلراساين 

حسن عبد املنعم شلبي بإرشاف شعيب . السنن الكربى). م ٢٠٠١

 .مؤسسة الرسالة: بريوت. ١ط). حمقق(األرناؤوط 

عبد الفتاح أبو . سنن النسائي الصغرى). م١٩٨٦ –هـ ١٤٠٦. (______

 .مكتب املطبوعات اإلسالمية: حلب. ٢ط). حمقق(غدة 

). م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠. (النووي، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف

أو حلية األبرار وشعار األخيار يف تلخيص  األذكار النووية

حميي الدين مستو . الدعوات واألذكار املستحبة يف الليل والنهار

 .دار ابن كثري: دمشق. ٢ط). حمقق(

. منهاج الطالبني وعمدة املفتني يف الفقه). م٢٠٠٥-هـ١٤٢٥. (______

 .دار الفكر: بريوت. ١ط). حمقق(عوض قاسم أمحد عوض 
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. ٢ط. املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج ).هـ١٣٩٢. (______

 .دار إحياء الرتاث العريب: بريوت

: بريوت.). ط.د.). (م.د. (املجموع رشح املهذب.). ت.د( .______

 .دار الفكر

حتقيق مكتب البحوث . هتذيب األسامء واللغات). م١٩٩٦. (______

 .دار الفكر: بريوت. ١ط. والدراسات يف دار الفكر

البدعة وأثرها ). م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١. (اهلاليل، أبو أسامة سليم بن عيد

 .ار ابن حزمد: بريوت. ١ط. اليسء يف األمة

اهليتمي، شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي 

.). م.د. (الفتاوى الفقهية الكربى.). ت.د. (السعدي األنصاري

 .املكتبة اإلسالمية): ن.د.). (ط.د(

.). م.د. (حتفة املحتاج يف رشح املنهاج). م١٩٨٣ -هـ ١٣٥٧. (______

 .التجارية الكربى املكتبة: القاهرة.). ط.د(
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دار : بريوت.). ط.د.). (م.د. (الفتاوى احلديثية.). ت.د. (______

 .الفكر

- هـ١٤١٤. (اهليثمي، أبو احلسن نور الدين عيل بن أيب بكر بن سليامن

حسام الدين القديس . جممع الزوائد ومنبع الفوائد). م١٩٩٤

 .مكتبة القديس: القاهرة). حمقق(
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 فهرس املوضوعات

مة  ٤ ................................................................. املقدِّ

 ١٠ ......................................... البدعة مفهوم: الفصل األول

 ١٠ ..................... واصطالحاً  لغةً  البدعة تعريف: املبحث األول

 ١٠ ............................... تعريف البدعة لغةً : املطلب األول

 ٢٠ ........................... معنى البدعة اصطالحاً : املطلب الثاين

 ٣٧ ............ العالقة بني البدعة املذمومة واملعصية: املطلب الثالث

 ٤٠ ....................... وسيئة حسنة إىل البدعة تقسيم: املبحث الثاين

 ٤٠ ... أقوال املجيزين لتقسيم البدعة إىل حسنة وسيئة: املطلب األول

 ٥٨ ...... أقوال املانعني لتقسيم البدعة إىل حسنة وسيئة: املطلب الثاين

 ٨٣ .................................... أدلة الفريقني: املطلب الثالث

 ٩١ ................................ حترير حمل اخلالف: املطلب الرابع

 ٩٧ .............. املستحدثة األمور تبديع يف اخلالف أسس: الفصل الثاين

 ٩٧ .................. -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاَُّ َصىلَّ - النبي ترك: املبحث األول

 ٩٨ ............................. معنى الرتك وأقسامه: املطلب األول
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 ١٠٢ .............................. حكم الرتك وداللته: املطلب الثاين

 ١١٨ ........ احلسنة بالبدعة وعالقته العبادات يف القياس: املبحث الثاين

 ١١٨ ................... معنى القياس لغًة واصطالحاً : املطلب األول

 ١٢٠ ......................... أركان القياس ورشوطها: املطلب الثاين

 ١٢٢ ....................... مكانة القياس يف الرشيعة: املطلب الثالث

 ١٢٤ ....................... املراد بالقياس يف العبادات: املطلب الرابع

-  اهللا رسول وفاة بعد -َعنُْهم اهللاَُّ َرِيضَ -  الصحابة أفعال: املبحث الثالث

 ١٣٦ ............................................. -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاَُّ  َصىلَّ 

القرآن الكريم  -َرِيضَ اهللاَُّ َعنْهُ -مجع أيب بكر الصديق : املطلب األول

 ١٣٦ .................................................... يف مصحف

الناس مجاعة  -َرِيضَ اهللاَُّ َعنْهُ -مجع عمر بن اخلطاب : املطلب الثاين

 ١٤٣ .......................... واحدة عىل إمام واحد يف قيام رمضان

األذان قبل  -َرِيضَ اهللاَُّ َعنْهُ -زيادة عثامن بن عفان : املطلب الثالث

 ١٥٥ ............................................ دخول وقت اجلمعة

مقيم الصالة -َرِيضَ اهللاَُّ َعنْهُ -إجابة عثامن بن عفان : املطلب الرابع

 ................................................................ ١٦٠ 
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يوم  -َرِيضَ اهللاَُّ َعنْهُ - ختصيص عبد اهللا بن مسعود : املطلب اخلامس
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 ١٩٩ ... مدلول كالم اإلمام الشافعي يف البدعة احلسنة: املطلب الثالث
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 -َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ -الصالة والسالم عىل النبي : املطلب العارش
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َصىلَّ اهللاَُّ - اجلهر بالصالة والسالم عىل النبي : املطلب احلادي عرش

 ٢٥٣ .............................. بعد األذان عىل املنابر - َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

 ٢٥٧ ..................... الدعاء بعد أذان الصبح: املطلب الثاين عرش

إحداث ذكر غري مأثور يف الصالة إذا مل خيالف : لثالث عرشاملطلب ا

 ٢٥٨ .......................................................... املأثور

املداومة عىل رفع الصوت بالذكر والدعاء بشكل : املطلب الرابع عرش

 ٢٦٠ .................................. مجاعي بعد الصلوات املكتوبة
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االجتامع لقراءة القرآن عىل امليت والدعاء له: املطلب السادس عرش
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 ٢٧١ ....... التشهد يف أول الوضوء بعد التسمية: املطلب الثامن عرش

 ٢٧٢ ............... الزيادة يف ألفاظ تكبري العيد: املطلب التاسع عرش
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 ٢٧٤ .......................... التعريف بغري عرفة: املطلب العرشون

استالم الركنني الشاميني وتقبيلهام عند : املطلب احلادي والعرشون
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 ٢٨٢ ........................... دعاء امللتزم: املطلب الثاين والعرشون

كتابة القرآن يف إناء وغسله وسقايته : املطلب الثالث والعرشون
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