
 العقيدة
 تعريف البدعة وضابطها

 : كيف أعرف البدعة وهل هناك ضابط يضبطها؟ السؤال

وفي الشرع: ما تعبد به  ،البدعة عرفت في اللغة بأنها: ما عمل على غير مثال سابق :الجواب
وقد استشكل جمٌع من أهل العلم قول  ،هذه هي البدعة ،مما لم يسبق له شرعية من كتاب وال سنة

كل بدعة »: --عليه الصالة والسالم--عمر: نعمة البدعة هذه في صالة التراويح مع قوله 
فالبدع كلها ضاللة ومذمومة وليس فيها ما يمدح وليس فيها ما يثاب [ 768]مسلم:  «ضاللة

نما ،عليه المسلم إلى فمنها البدع المغلظة التي تصل بالمبتدع  ،هي كلها مذمومة وهي متفاوتة وا 
ومنها البدع الخفيفة فإذا كانت البدع  ،ومنها ما هو دون ذلك ،بسببها من دين اإلسالمأن يخرج 

تقسيم من قسم لفال وجه  _وكل بدعة ضاللة -عليه الصالة والسالم-من قوله  اكلها مذمومة أخذ  
وأجرى فيها  ،وبدع محرمة ،وبدع مكروهة ،مباحةوبدع  ،وبدع واجبة ،البدع إلى بدع مستحبة

عليه -مستحبة مع قوله  امذمومة وبدع اوال لقول من يقول أن هناك بدع ،األحكام الخمسة
وذكرنا أن العلماء استشكلوا قول عمر في صالة  «وكل بدعة ضاللة»: -الصالة والسالم

بدعة في كالم عمر على البدعة وبعضهم حمل ال ،التراويح: نعمة البدعة هذه، وهو في البخاري 
عرفنا أن البدعة في اللغة ما عمل لكن إذا  ،في كالم شيخ اإلسالم وغيره وهذا موجوداللغوية 

على مثال سبق من  تعلى غير مثاٍل سابق وصالة التراويح في ليالي رمضان جماعة عمل
الة العشاء جماعة  فقد صلى بصحابته ليلتين أو ثالث ا بعد ص ،-عليه الصالة والسالم-عهده 

عليه -فليست ببدعة لغوية وليست ببدعة شرعية ألن النبي  ،تطوع ا فعملت على مثاٍل سبق
 ،فليست ببدعة لغوية كما يقول شيخ اإلسالم ،فعلها فلها أصل في السنة -الصالة والسالم

ن قال من قال من  ،وليست ببدعة شرعية من باب أولى ن  الشراحوا  المتأخرين والبدعة بدعة وا 
 بهكانت من عمر هذا الكالم الشك أن فيه سوء أدب مع الخليفة الراشد الذي أمرنا باالقتداء 

]سنن أبي  «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشديين المهديين من بعدي»واالهتداء بهديه 
مر نعمة البدعة فهي قد يقول إذا لم تكن بدعة ال لغوية وال شرعية مع قول عو  [،7668داود:

ذا  هممدوحة وذكرنا أنه ليس في البدع ما يمدح فقول نعم مدح بال شك والبدعة أثبت لها اللفظ وا 
أنه  انتفى عنها الحقيقة اللغوية بدليل ما ذكرنا والحقيقة الشرعية من باب أولى فقال الشاطبي

وعلى القول  ،ب المجازيعني ال يراد به ما وضع اللفظ من أجله بل هو من با ،إطالق مجازي 
 القولالمحقق في نفي المجاز في لغة العرب وفي النصوص من باب أولى ال يتجه مثل هذا 

أن يقال أن هذا اإلطالق من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير كأن قائال   فالمتجه في مثل هذا
عت يا عمر فقال نعمة يعني توقع عمر أن يقول له ابتد ،ابتدعت يا عمر فقال نعمة البدعةقال: 



ھ  چ  قوله جلَّ وعال : فيوهذا من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير كما  ،البدعة هذه

الشك أن إطالقها في حقيقتها ومعاقبة الجاني و الجناية سيئة ،  ٠٤الشورى:  چھ  ے  ےۓ  ٴۇ  
لكن إطالق السيئة على هذه الحسنة من باب المشاكلة والمجانسة في  ،حسنة وليس سيئة

ا. معلوم أن الجبة االتعبير. قالوا: اقترح لنا شيئ ا ُنجد لك طبخه، قلت:  طبخوا لي جبة وقميص 
من يخرجنا والمجانسة في التعبير وهذا  المشاكلةوالقميص ال تطبخ إنما تخاط لكن هذا من باب 

 صالة التراويح أنها بدعة.عمر على ه من وقع في اإلجابة على إطالق اإلشكال الذي وقع في
 خالصة الكالم قي هذا يا شيخ؟و ضابط البدعة ما : إًذا مقدمال

به من  يتعبد اليخرج بذلك االمور الدنيوية مما ف ،خالصة الكالم فيه ضابطها أنه ما يتعبد به
جل -لكن ما يتعبد به ويتقرب به إلى هللا  ،الحديثة والمستجدات هذه ال يقال لها بدعة المخترعات

ولم يسبق له دليل وال شرعية من الكتاب والسنة فهو داخل في َحي ِّز البدعة ومرتكبه  -وعال
 مبتدع.

 : سواء كان ذلك بتحديده بعدد أو تحديده بوقت.المقدم

 نعم كل هذا يدخل.
 له أصل شرعي. : ولو كانمقدمال

ها أصل المشروعية قد يكون في صالة مثال  لكن هذه الصالة يطرأ على صفتها أو وقتها أو عدد
فمثال  صالة التسابيح أو  ،من حيز السنة إلى حيز البدعة ايخرجهف ما يطرأ مما ال دليل عليه 

لم يثبت فيها أصل الصالة مشروع لكن على هذه الصفة وعلى هذه الكيفية ف ،صالة الرغائب
 فهي من قبيل االبتداع. -عليه الصالة والسالم-سنة نبيه  من كتاب هللا والصحيح نص 
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