
 البدع
 ضا�ط البدعة، وأفضل �تاب تحدث عنها

 
 وما هو أفضل �تاب تنصحون �ه في هذا الباب؟ ؟ما ضا�ط البدعة :السؤال

ما  :وفي الشرع، هذا في لغة العرب، ما ُعمل في األصل على غیر مثال سابق :البدعة :الجواب
ما لم یدل ف ،�تاب وال سنةة من سبق له شرعیَّ من غیر أن �َ  -جل وعال-تدین �ه هلل ُعمل مما یُ 

 ،والبدع �لها ضاللة، هذا بدعة ،رجى فیه ثواب هللاتعبد �ه هلل و�ُ و�ُ  ،علیه دلیل من �تاب وال سنة
 »كل بدعة ضاللة« :�قول -علیه الصالة والسالم-الرسول مدح، و ولیس فیها ما �ُ  ،و�لها محرمة

 .]٨٦٧[مسلم: 

مها على األحكام الخمسة و�عضهم قسَّ  ،إلى محمودة ومذمومة العلماء البدعَ  م �عُض قسَّ قد و 
وهذا  ،�دع محرمةو  ،�دع مكروهةو  ،و�دع مباحة ،و�دع مستحبة ،بدع واجبة، قالوا: التكلیفیة

علیه الصالة -التقسیم تقسیم مخترع لم یدل علیه دلیل ال من �تاب هللا وال من سنة نبیه 
– التقسیم الخماسي �قول عمر إلى أو ،مذمومةإلى محمودة و البدع م قسِّ ستدل من �ُ �َ و  ،-والسالم

البدعة  "نعم :ا خرج والناس �صلون صالة التراو�حلمَّ  )صحیح البخاري (في  -رضي هللا عنه
ملت على مثال ألنها عُ  ؛ولیس �صحیح ،إن المراد البدعة اللغو�ة :قال �عضهم ،]٢٠١٠[ "هذه

فلها مثال سابق  ،حیث فعلها في رمضان جماعة ،-علیه الصالة والسالم-سابق من فعله 
علیه -و�ونه  ،-علیه الصالة والسالم-في الشرع من فعله  ألن لها أصًال  ؛ولیست ببدعة شرعیة

ولما  ،ها �اقیةمشروعیتُ �ال فو  ،لئال ُتفرض على األمة فیشق علیهم فعلهاف ؛تر�ها -الصالة والسالم
رضي هللا – وهو فرضیتها أعادها عمر -لصالة والسالمعلیه ا-ن المحظور الذي خشیه النبي ُأمِ 

 .-عنه

، من �اب المشاكلة والمجانسة في التعبیر "نعم البدعة هذه": -رضي هللا عنه– وقول عمر
علیه الصالة -ق منه بَ ملت على مثال سَ ألنها عُ  ؛الشرعيعلى المعنى اللغوي وال  علىطلق وال تُ 

، و�نما هو من �اب المشاكلة، وهي فال ینطبق علیها تعر�ف البدعة اللغو�ة وال الشرعیة ،-والسالم
مجانسة هي ف ،"البدعة هذه "نعم :فقال "،�ا عمر ابتدعتَ " :قال �أن قائًال  ،المجانسة في التعبیر

المشاكلة: في والعلماء �قولون  ،"ابتدعت �ا عمر" -مثیر الخبر-السؤال للجواب أو إثارة الخبر 
 ،فأجیب علیه ،رض من �قولأو افتُ  ،جد من �قول�عني سواء وُ  )،تقدیر�ة مسواء �انت حقیقیة أ(

 :-جل وعال-مشاكلة ومجانسة في التعبیر �قوله فهي  ،-رضي هللا عنه-كما حصل من عمر 
ْثُلَها{ َئٍة َسیَِّئٌة مِّ لكن من �اب المشاكلة  ،معاقبة الجاني لیست �سیئةف ،]٤٠ [الشورى: }َوَجَزاُء َسیِّ

 یت سیئة.مِّ والمجانسة في التعبیر سُ 



 هُ طبخَ  لكَ  دْ جِ اقترح شیًئا نُ  :قالوا
 

 وقمیصا ةً بَّ اطبخوا لي جُ  :قلتُ  
 

كما قال شیخ -نها بدعة لغو�ة إ :وأما قول من �قول ،هذه مشاكلة في التعبیر وال تضر
والتراو�ح ُعملت  ،مل على غیر مثال سابقفعرفنا أن البدعة اللغو�ة ما عُ  -اإلسالم رحمه هللا

فعلها لیلتین أو  -علیه الصالة والسالم-ألن النبي  ؛وأما �ونها بدعة شرعیة فال ،على مثال سبق
عنها و�نما  كها ال نسًخا لها وال رغبةً رَ و�ونه تَ  ،في الشرع لها أصلف ،في رمضانجماعة  اثالثً 

 خشیة أن تفرض على األمة.

، -رحمه هللا-لإلمام الشاطبي  )االعتصام(نصح �ه في هذا الباب �تاب وأفضل �تاب یُ 
التي أنا  المصر�ة القد�مة، وهي ممتازة، وهيمنها الطبعات األولى  ،بع طبعات �ثیرةطُ وقد 

 لي على الطبعة القد�مة.لكن معوَّ  ،في السنوات األخیرة، وُطبع محقًقا أراجعها وأقرأ فیها

 

 ه١٦/١٠/١٤٣٤والخمسون �عد المائة  را�عةبرنامج فتاوى نور على الدرب، الحلقة ال المصدر:

 


