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 سم اهلل الرمحن الرحيم

 البدعة والتشبه

 : مقدمة 

عبادته،  لنا مسلمني، ورزقنا علمًا حنسن بهاحلمد هلل الذي جع

لى اهلل عليه وسلم، ورضي اهلل والصالة والسالم على رسول اهلل ص

صحابته الكرام، وأعز اإلسالم واملسلمني، ورزقنا حسن الفهم  عن

 والتعلم والتعليم، وبعد:

 أوىل ما على طالب العلم صرف الوقتفأن درس العلم املؤصل، 

م على لتحصيله، خصوصًا من املتصدرين للفتوى، فأن ما مل يق

ا أن يكون اجرتارًا وفعاًل العلم، فأما أن يكون باطاًل، وإم أصول

لصورة قدمية، لتطبيقها على صورة جديدة، قد ال تصلح لذلك، 

ومن هذه املسائل القائمة على أصول كبرية، ما يتعلق بالبدعة 

ا، فقد كثر الكالم فيها من مم وامليالد وحنوهوالتشبه، كيوم األ

رف عن األصول الراجعة إليها، ولذا أحببت البعض، مع غض الط

، أستفيد منه أن أكتب حبيثًا صغريًا -مشاركة مين إلخواني-

أنا أواًل، وقد يستفيد منه غريي، راجيًا اهلل عزوجل التوفيق 



 

4 

والسداد، واهلل اهلادي إىل سبيل الرشاد، وصلى اهلل على سيدنا 

 حممد.

 هذا والذي دفعين لكتابة البحث أمران:

حاجة اجملتمع لتوضيح حول مسائل متعلقها هذان  .1

 األصالن معا: البدعة والتشبه.

على حبث مستقل  -فيما وصلت إليه يدي-أنين مل أطلع  .2

 جيمع بينهما.

 سمير مراد د. 

         من يوم األربعاء        

                                                         5/11/1439 - 

18/7/2018 
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 البدعة والتشبه

 ، وأن األصل اإلباحة1( وَقَدْ فَصََّلَ لَكُم مََّا حَرََّمَ عَلَيْكُمْتفسير قوله تعالى: )

َوِإن تَ ُعدُّوا نِْعَمَة   من املعلوم أن نعم هللا تعاىل كثرية ال حتصى، كما قال تعاىل: ) 
، األمر الذي جيعل تعدادها يف التحليل مستحياًل وشاقاً  2( ََل ُُتُْصوَها  اَللِّ 

جعل حكمها على   -ل كثريةوملا كانت النعم النافعة احلال -علينا، ولذا 
، وقال عليه الصالة  3(َحالَل طَيًِِّبا ِف اأَلْرضِ  ُكُلوا ِمّا، فقال تعاىل: )التعميم

اثنتان: سرف   كل ما شئت واشرب ما شئت ما أخطأتكوالسالم: "
 . 4"  وخميلة

  رِْزقًا فَابْ تَ ُغوا ََل ََيِْلُكوَن َلُكمْ  اَللِّ  ّن اّلِذيَن تَ ْعُبُدوَن ِمن ُدونِ إوقال تعاىل: )
وعليه  ، 6(َطُهورًا الّسَماِء َماءً  ِمنَ  َوأَنَزْلَنا، وقال عزوجل: )5( اَللِّ الرِِّْزقَ  ِعندَ 

ُقْل َأرَأَيْ ُتْم  وقال تعاىل: )ما مل يكن يف ذاته ضاراً، فما ينبت به طاهر حالل، 
ِرْزٍق َفَجَعْلُتْم ِمْنُه َحَراًما َوَحالَل ُقْل آَلّلُ َأِذَن َلُكْم َأْم   ِمنْ  َما أَنْ َزَل اَلّلُ َلُكمْ 
 . )7َعَلى اَللِّ تَ ْفََتُونَ 

 
 .119األنعام  1
 .18النحل  2
 .168البقرة  3
كتاب مرقاة المفاتيح اللباس، ترجمة باب ، وانظر 1/74باب اللباس  4380 رواه البخاري 4

 دار الفكر. شيخ علي القاري، شرح مشكاة المصابيح لل
 .17العنكبوت  5
 .48الفرقان  6
 .59يونس  7
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اليت ميكن أن يالبسها اإلنسان، ما فيه أذى أو ويف اجلانب اآلخر من األمور 
ضرر، فحرم ألجل ذلك، وملا كان هذا الصنف أو النوع قلياًل متكن معرفته  

َوَما َلُكْم َأَّل  أبدىن مالبسة، حدده هللا تعاىل وميزه، وفصله وبينه، قال تعاىل: ) 
ِإَّل   َحّرَم َعَلْيُكمْ  ّما  َفّصَل َلُكمَوَقْد  ََتُْكُلوا ِمّا ذُِكَر اْسُم اَللِّ َعَلْيهِ 

ِإّن رَّبَك ُهَو   ۗ   َوِإّن َكِثريًا لُّيِضلُّوَن ِبَِْهَوائِِهم ِبَغرْيِ ِعْلمٍ  ۗ   ِإلَْيهِ  اْضطُِرْرتُْ  َما
 .1( َأْعَلُم ِِبْلُمْعَتِدينَ 

ُقْل َل  ]التحقيق أنه فصله هلم بقوله: ) : رمحه هللا تعاىل قال الشيخ الشنقيطي 
َتةً  َما َأِجُد ِف  ، ومعىن  2( ُأوِحَي ِإََلّ ُُمَّرًما َعَلى طَاِعٍم َيْطَعُمُه ِإَل َأْن َيُكوَن َمي ْ

اآلية: أي شيء مينعكم أن أتكلوا ما ذكيتم عليه وذكرمت اسم هللا، واحلال أن  
 . ا.هـ  3فصل لكم احملرم أكله .....[ هللا 
 : تفسري اإلمام الطربي ويف

( يقول: قد بني لكم ما حرم  َوَقْد َفّصَل َلُكم ّما َحّرَم َعَلْيُكمْ ]عن قتادة )
 . ا.هـ  4عليكم[ 

 من املعاين:   هذا ومادة "فصل" يف اللغة أتيت على ما يلي

 
 .119األنعام  1
 .145األنعام 2
 دار ابن حزم. 2/158للشنقيطي أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  3
دار  2/36دار الفكر )ومثله في: الكشاف للزمخشري،  8/12مع البيان للطبري جا 4

 بيروت(.-دار المعرفة 3/226وفي تفسير القرآن العظيم البن كثير  –بيروت -المعرفة
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جلسد، واحلق  بني الشيئني، وكل ملتقى عظيمني من ا ] فصل، الفصل: احلاجز 
 . 1.....اخل[ من القول، 

ت،  وحنن حني نستقريء بعض آايت القرآن، جند ذلك يف كل احملرمات واحمللال 
 له:ا، مثاحلرام مفصل، واحلالل عام 

َتَة َوالّدَم َوَلََْم اْْلِنزِيِر َوَما ُأِهّل ِبهِ )  تفصيل. ، 2( اَللِّ  ِلَغرْيِ  ِإَّّنَا َحّرَم َعَلْيُكُم اْلَمي ْ
 مجال احلالل وتفصيل احلرام. إ، 3( ۚ   اْلبَ ْيَع َوَحّرَم الرِِِّبَ َوَأَحّل اَلّلُ )
 . إمجال، 4(ُكلُّ الطَّعاِم َكاَن ِحالا لَِِّبِِن ِإْسَرائِيلَ )
َهَذا فَِإْن َشِهُدوا َفال َتْشَهْد   ُقْل َهُلّم ُشَهَداءَُكُم اّلِذيَن َيْشَهُدوَن َأّن اَلّلَ َحّرمَ )

 . ابسم اإلشارة )هذا(تفصيل ، 5( َمَعُهمْ 
 تفصيل.  ،6( ..... َأَّل ُتْشرُِكوا ۗ   َعَلْيُكمْ ا أَْتُل َما َحّرَم رَبُُّكْم ُقْل تَ َعاَلوْ )
  -زينة ، 7( الرِِّْزقِ  ِمنَ  زِيَنَة اَللِّ اّلِِت َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطّيَِِّباتِ ّرَم حَ  َمنْ  ُقلْ )

 . حملالت عامةطيبات: 
 .  عام،  1( ُقْل ُأِحّل َلُكُم الطّيَِِّباتُ  ۗ   ُأِحّل ََلُمْ  َماَذا َيْسأَُلوَنكَ )

 
 بيت األفكار الدولية. 2004طبعة  ، مادة: فصل، القاموس المحيط 1

 .173البقرة  2
 .275قرة الب 3
 .93البقرة  4
 .150األنعام  5
 .151األنعام  6
 .32األعراف  7
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 .تفصيل، 2( ُقْل ِإَّّنَا َحّرَم َرِبَِّ اْلَفَواِحشَ )
ِلُكمْ  ّما َورَاءَ  َوُأِحّل َلُكم ... ُحرَِِّمْت َعَلْيُكْم ُأّمَهاُتُكمْ )  .تفصيل ، 3( ذََٰ
َها َأرْبَ َعٌة )  . تفصيل ، 4( ُحُرمٌ ِمن ْ
َتةً  ا مَ  ُقْل َل َأِجُد ِف ) ،  5( ُأوِحَي ِإََلّ ُُمَّرًما َعَلى طَاِعٍم َيْطَعُمُه ِإَل َأْن َيُكوَن َمي ْ

 .تفصيل
 وغري ذلك من اآلايت الدالة على:

أن كل ما هو مأكول أو مشروب أو ملبوس أو غري ذلك من أمور الدنيا كلها  
، إال ما فصل هللا وبني حترميه يف نص  والصناعات واألعراف مباحة كالعادات 

كتاب خاص أو نص سنة خاصة، ترفع احلكم األول، وهو اإلابحة، لتنقله إىل  
 التحرمي، وأصرحها داللة: 

 . 6( الرِِّْزقِ  ِمنَ  َحّرَم زِيَنَة اَللِّ اّلِِت َأْخَرَج ِلِعَباِدِه َوالطّيَِِّباتِ  َمنْ  ُقلْ )
 حة: يف حديثه عن اآلية احملرمة واملبييقول ابن حزم رمحه هللا تعاىل، 

دير  هذا من صفر أو حناس أو رصاص أو قسمسألة: مث كل إانء بعد  272]
اح األكل فيه والشرب والوضوء  أو بللور أو زمرد أو ايقوت أو غري ذلك فمب

 
 .4المائدة  1
 .33األعراف  2
 .24-23النساء  3
 .36التوبة  4
 .145األنعام  5
 .32األعراف 6
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 َلُكم ّما َحّرَم  َوَقْد َفّصلَ لقول هللا تعاىل: ) سل فيه، الرجال والنساء،والغ
"دعوين ما تركتكم فأَّنا هلك  ( وقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: َعَلْيُكمْ 

من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختالفهم على أنبيائهم، فأذا أمرتكم ِبمر  
    1فأتوا منه ما استطعتم وإذا هنيتكم عن شيء فاجتنبوه" 

 ا.هـ. 2[ فمباح....... فصح أن كل مسكوت عن ذكره بتحرمي أو أمر 
َوَقْد َفّصَل َلُكم ّما َحّرَم  اآلية ): وقد كثر استشهاد ابن حزم هبذه قلت

 . 3ري مفصلة يف التحرمي.على كثري من األشياء أهنا مباحة، ألهنا غ ، (َعَلْيُكمْ 
 يف العبادة املنع: و اإلابحة النافعة األصل يف أمور الدنيا   قاعدة:

 القاعدة:أوًَل معىن 
 أن كل ممارسات اإلنسان يف حياته العادية، ال ميتنع منها شيء، ألهنا هبا   أي:

تصلح حياته، فال مينع من شيء فيه صالح له، إال بدليل من كتاب أو سنة أو  
َأْعَطىَٰ   اّلِذيطرق اعتبار األحكام عند الفقهاء، يقول تعاىل: ) أي طريق من
أي: مث هدى هذا اخللق ملا يصلحه ويصلح  ، 4( ُثُّ َهَدىَٰ  َخْلَقهُ  ُكّل َشْيءٍ 

معيشته، خبالف الشرائع، ألن متام النعمة فيها ال يدرك إال من قبل هللا تعاىل  

 
أخرجه البخاري، كتاب االعتصام، باب االقتداء بسنن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم،  1

 .1337الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، رقم ، ومسلم، كتاب 7288رقم 
 ، ابن حزم، بيت األفكار الدولية.225المحلى  2
المكتبة التوفيقية، تحقيق  ، 21/306 ، و265ص 14/478وانظر مجموع فتاوى ابن تيمية  3

 خيري سعيد.
 .50طه  4
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أو من قبل نبيه صلى هللا عليه وسلم، لذا جعل لذة نعيم اآلخرة متوقفًا على  
 إدراك النص واالمتثال له، فعالً أو كفاً. 

 نها على سبيل املثال ال احلصر: وم اثنياً: أدلتها: 
 .1( الرِِّْزقِ  ِمنَ  َوالطّيَِِّباتِ  َحّرَم زِيَنَة اَللِّ اّلِِت َأْخَرَج ِلِعَباِدهِ  َمنْ  ُقلْ قوله تعاىل: )

اَلالُل َما َأَحّل هللُا ِف ِكَتاِبِه ، َواَلََراُم َما َحّرَم   وقوله عليه الصالة والسالم: "
 . 3"2( َوَما َكاَن رَبَُّك َنِسياا...... مث تال: ) ، ِكَتاِبههللاُ ِف  
وال يشكل على الشرع قوله: "يف كتابه" ألن ما جاء يف السنة، كما   :قلت

إن ما حرم  و أَل جاء يف القرآن بنص حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "
 .4" ما حرم هللا صلى هللا عليه وسلم كرسول هللا  

 فأن عامة العلماء والفقهاء، على هذه القاعدة الثنائية: األصل يف   وعليه: 
أي األشياء الدنيوية النافعة، من طعام وشراب ولباس  األشياء اإلابحة، 

ك، ال حيرم منها شيء إال  وعادات وأعراف وطب وصناعة وجتارة وغري ذل
 قل. بدليل ان

 إال بدليل أيذن بذلك.  وأن األصل يف العبادات املنع، ألهنا زايدة على الدين، 
 قال صاحب املراقي رمحه هللا تعاىل:

 
 .32األعراف  1
 .64مريم 2
 2256حديث 5/325األلباني في الصحيحة صححه الشيخ ، 1726الترمذي في سننه  3

 .1مكتبة المعارف ط
 ، مصدر سابق.2870حديث 6/871األلباني صححه الشيخ ، 12ابن ماجة في سننه  4
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 ابـ لي من ذا البـ دم األصــ اب  ***  للعــ ون االستصحــ ْن كــ حــ ورج
 بعد قصارى البحث عن نص فلم  ***  يلف وهذا البحث وفقاً منحتم

 يقول الشيخ سيدي عبد هللا العلوي:
باب،  استصحاب العدم األصلي من هذا ال ]يعين: أن الراجح عند املالكية كون 
العدم األصلي هو انتفاء األحكام السمعية  أي ابب االستدالل فهو حجة، و 

ِبيَ يف حقنا قبل بعثته صلى هللا عليه وسلم، لقوله تعاىل: ) َحَّّتَٰ   َوَما ُكّنا ُمَعذِِّ
َعَث َرُسوَلً  وألن ثبوت العدم ِف املاضي يوجب ظن عدمه ِف  أي: ، 1( نَ ب ْ

 .ا.هـ  2.....[  اَلال
اىل: ]أما  رحًا لقول اجلويين رمحه هللا تعاوقال العبادي رمحه هللا تعاىل ش

صرف إليه االسم عند اإلطالق، ........، )فحجة(  االستصحاب املشهور املن
 ا.هـ.  3معاشر الشافعية، ........[  أي: فهو حجة )عندان( 

 ويف شرح الكوكب املنري، يقول الفتوحي رمحه هللا تعاىل:  
 ا.هـ.  4الستصحاب دليالً هو الصحيح[]وكون ا
   لعملي، خالفاً هلذه القاعدة،وال يشكل على هذا أننا جند يف التطبيق ا  :قلت

 
 .15اإلسراء  1
 .2، عبد هللا العلوي، دار الكتب العلمية، ط2/164نشر البنود على مراقي السعود،  2
 .2علمية، ط، العبادي، دار الكتب ال469الشرح الكبير  3

 17/6ط . وانظر البحر المحي2، الفتوحي، جامعة أم القرى ط4/403الكوكب المنير،شرح  4

 .1992-1413للزركشي رحمه هللا تعالى، طبعة وزارة األوقاف بالكويت 
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  والتحسني والتقبيح العقلي الشرائع تعليل هنا يف األصل مبنية على مسألة أل
به مجهور أهل العلم، خالفًا لألشاعرة والظاهرية، مع أخذ  ، الذي قال للشرع

 األشاعرة ابلقياس الشرعي القائم على العلة، مع أنه عملية عقلية. 
 ومما خرج عن القاعدة وال يقدح فيها لإلمجاع يف ذلك:    :قلت
 أن األصل يف:  -

 *األبضاع )الفروج( التحرمي إال مبا حيللها. 
 حيللها. *األموال التحرمي إال مبا 

 *الدماء التحرمي إال ما يسقط حرمتها.
مجاع بعد  هو اإلابحة، أبصل أقوى منه وهو اإلفهذه خرجت عن األصل الذي 

 النصوص السمعية )كتاب وسنة(.
 فائدة َلبد من تعجيل لفت النظر إليها: 

اتفق أهل العلم على التفريق بني احلكم العام أو اجململ أو املطلق، عنه خبالف  
 ألحكام املطلقة واجململة هلا انحيتان:ذلك، فا
 : اختالفها حني اإليقاع عنها قبل ذلك. األوىل
 1: أنه يكون هلا معىن خيتلف هذا املعىن حال التطبيق. الثانية
 واألهم عندي الثاين، أي: أن اللفظ أو احلكم اجململ يف ظاهره، قد يقع    قلت:

 
 وبعدها، مصدر سابق.-3/101شرح الكوكب المنير،  1
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 فيه خالف بني الفقهاء حال تطبيقه، ومثاله التايل: 
 وهي فعل ما فيه معصية ظاهرها خيالف الشرع.   النياحة حرام:

 على الواقع خيتلفون: ذلك لكن حني أييت العلماء ليطبقوا 
ال يرونه  ، واحلنابلة 1أهل امليت نياحة فالشافعي يرى االجتماع للرجال عند 

 .2كذلك 
ال بد من النظر الدقيق، واعتبار موارد   -أخي القاريء الكرمي-: إذن وبعد هذا
ومآخذه، حىت ال يقع صدام بني املسلمني، حبجة نصرة   ومداركه  اجتهاد اآلخر

انصر لدين هللا   الدين، فأن من خالفك جيب عليك أن حتسن الظن فيه، وأنه
هللا تعاىل، ذلك أن   صاحب هوى، والقلوب مردها إىل  تعاىل، ما مل يظهر أنه

من مكارم األخالق، واثنيًا هو  ليس هو أواًل ية حسن الظن، التعامل بتنح
نبات التشرذم والتشاحن الذي قد يؤدي إىل التنابز ابأللقاب، ما قد  سبب 

َأََل َيُظنُّ ُأولَِئَك  يوصل إىل احلكم على املعني مبا ليس هو أهله، يقول تعاىل: )
ُعوثُونَ  ، والتطفيف  3( يَ ْوَم يَ ُقوُم الّناُس ِلَربِّ اْلَعاَلِميَ  * لِيَ ْوٍم َعِظيمٍ  * َأهّنُْم َمب ْ
به إىل ما شاء هللا، فيظل  نع من تطفيف امليزان، ألنه يلزم صاحيف احلكم أش
 به، فاتقوا هللا يف ألسنتكم.  عمره يوصف

 
 .1العلمية ط، دار الكتب 4/207حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي،  1
 .1، ابن قدامة المقدسي، دار الفكر ط1660، مسألة 2/413المغني والشرح الكبير،  2
 .6-4المطففين  3
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ًا ضد أعداء دين هللا  فلننتبه إىل أمر خطري، أننا جيب أن نقف مع وأخريًا:
عاف،  سم ز  -حال اجلدال-مة أثرها السيء قف يف مسألة مهضو تعاىل، ال ن

من قضية احتاجتها األمة من املسائل  ونتفرق حال احلاجة لاْلئتالف، فكم 
العظام جداً، مل جتد جوااًب هلا يف حينها إال من قالئل، لكن تقع اإلجابة بعد  

 فوات األوان، فأىل هللا املشتكى. 
كما حيرم تضخيم املسائل واخلالف، ليظهر للناس أن املسألة أما أن تقتل  

أن حتييها، واعلموا أن كاًل موقوف ومسئول، نسأل هللا العافية،   األمة، وإما 
َيَانِ  رَبّ َنا ) ْخَوانَِنا اّلِذيَن َسبَ ُقوََن ِِبِْلِ قُ ُلوبَِنا ِغالا   ِف  َوََل ََتَْعلْ  اْغِفْر لََنا َوِِلِ

 .1( لِِّّلِذيَن آَمُنوا رَبّ َنا ِإّنَك رَُءوٌف رِّحيمٌ 
 وأثرها ِف األحكام:قاعدة عموم البلوى 

عموم البلوى وضع استثنائي، يكون سببًا يف ختلف احلكم أو تغريه أو ختفيفه،  
تدفع، وعموم البلوى فرع عن قاعدة: املشقة  ال ألن ذلك مبين على املشقة اليت  

مشقة، كحاجة  جتلب التيسري، وعموم البلوى إما أن يقع عن حاجة أو عن 
، أو دخول الدواب  لضرره  األصل حرام املرضى عمومًا للمعقم الذي هو يف 

فتشرب من اآلنية فيتعذر أو يتعسر التحرز منها، وشرط عموم البلوى كثرة  
 احلاجة أو الوقوع فيها دون القدرة على االستغناء عنها أو الرتك هلا كما مثلنا. 

 

 
 .10الحشر 1
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 وعموم البلوى نوعان: 
 وعموم خيففه.  ؛عموم يرفع احلكم 

وللتعليم، واإلشهاد واملعاملة  اخلطبة، إابحة النظر عند كم كاحلا يرفع نها مفم
 1واملعاجلة وللسيد. 
، فيكفي فيه نضحه دون  مثل بول الطفل الذكر الذي مل أيكل ومنها ما خيففه 

 ولذا يقال:  2غسله، 
 عموم البلوى يرفع احلكم أو خيففه.

 ومن األمثلة املعاصرة: 
 استخدام التقومي يف حتديد مواقيت الصالة.  

 استقدام اخلادمات بدون حمرم.  
 استعمال التلقيح الصناعي أو أطفال األانبيب.  
 انتفاع اإلنسان أبعضاء جسم آخر حيا أو ميتا.  

  3أمثلة متنوعة لعموم البلوى.  وهناك
يتعلق ابألحوال،  وعليه فعموم البلوى: ]قد يتعلق به احلكم ابملكلفني، وقد 

 .4....اخل[ ..
 

 .1، دار الكتب العلمية، ط1/160األشباه والنظائر، السيوطي،  1
 .1، دار الفكر، ط60-2/59إعالم الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية،  2
 .1، مكتبة الرشد، ط515-417من صانظر عموم البلوى لمسلم الدوسري  3
 .مصدر سابق 63عموم البلوى4
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 البدعة
  الدين، يراد إدخاله إليه، وعليه؛  البدعة ابختصار شديد أمر خارج عن 

، ألن غري ذلك يوسع دائرة البدعة،  املشرع ِف شرعه فالقضية إرادة مشاركة
وجيعل األمر ضيقاً حرجاً كمن صعد يف السماء، وهذا ليس مراداً شرعاً، وعليه  

 توسيعها. صحضيقة ال ي  -من حيث التعريف واالصطالح-البدعة فدائرة 
كما أن أي مصطلح، ليس من حق أي أحد أن يطبقه، ألنه يشبه القضية  

خذات، ليتسىن إطالق اسم البدعة  فيحتاج ملعرفة كل املالبسات واملؤاحاهلا، 
 ضابط للشرع. العلى شيء ما، ولذا ال يكون إال من كامل القرحية، 

 " تدور على: بدعومادة "هذا 
 النهاية، واالبتالء، ....اخل. االبتداء، الضعف، 

]والبدعة: ابلكسر: إحداث يف الدين بعد اإلكمال، أو ما استحدث بعد النيب  
 ا.هـ.  1وسلم، من األهواء واألعمال[ صلى هللا عليه 
 قال أبو شامة: 

ق، وال  ]أصل هذه الكلمة من االخرتاع، وهو الشيء حيدث من غري أصل سب
داًء،  : أبدع هللا اخللق، أي: خلقهم ابتمثال احتذي، وال ألف مثله، ومنه قوهلم 

ُقْل َما ُكْنُت  وقوله: ) ،2(َبِديُع الّسَماَواِت َواأْلَْرضِ وفيه قوله تعاىل: )
 

 
 .، مصدر سابقالمحيط قاموس البحر 1
 .117البقرة  2
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، أي: مل يكن أول رسول إىل أهل األرض، ......، وقد  1(الرُُّسلِ  ِمنَ  ِبْدًعا
غلب لفظ البدعة على احلدث املكروه يف الدين، .......، وهو ما مل يكن يف  
عصر النيب صلى هللا عليه وسلم مما فعله، أو أقر عليه، أو علم من قواعد  

وعدم النكر عليه، .......، ويف معىن ذلك، ما كان يف  الشريعة اإلذن فيه، 
اًل أو فعاًل أو تقريراً، وكذا ما  ضي هللا عنهم مما أمجعوا عليه قو صر الصحابة ر ع

 2. اختلفوا فيه، ......[ اخل
 قال: و 

لسنة، وفيما تفعله  ]وهذا االسم يدخل فيما خترتعه القلوب، وفيما تنطق به األ
 ا.هـ.  3اجلوارح[ 
تشمل العقائد والعبادات والعادات، وتشمل   -عنده- أي أن البدعة : قلت

 األقوال واألفعال الظاهرة والباطنة.
 النهي عن االبتداع: كتاب ويقول السيوطي رمحه هللا تعاىل يف  

]والبدعة عبارة عن ِفعلة تصادم الشريعة ابملخالفة، أو توجب التعايف عليها  
كل  ون من بزايدة أو نقصان، وقد كان مجهور السلف يكرهون ذلك وينفر 

 ا.هـ.  1 حفظاً لألصل وهو االتباع[ مبتدع وإن كان جائزاً 

 
 .9األحقاف 1
 .1، أبو شامة، دار الراية، ط86والحوادث الباعث على إنكار البدع  2

 .مصدر سابق، 68الباعث على إنكار البدع والحوادث  3
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وقوله: ]وإن كان جائزاً[ يقصد بذلك ما أوضحه نفسه بعُد، مثل: مجع    :قلت
املصحف، فقد كرهه أبو بكر ألنه مل يفعله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، مع  

 2جوازه. 
وكما أنكر سعد بن مالك على رجل يليب يقول: لبيك ذا املعارج، فقال: ما  

  3مع كونه جائزاً.   وسلمكنا نقول هذا على عهد رسول هللا صلى هللا عليه 
 وذكر السيوطي أمثلة أخرى حول ذلك مث قال:   :قلت

أبس  ]فقد تبني لك أن القوم كانوا يتحرزون عن كل بدعة وإن مل يكن فيها 
 ا.هـ. 4لئال حيدثوا ما مل يكن[ 

ومما يسعف نظراً أنه ليس كل ما مسي بدعة كان ضاللة ومردوداً، ما أثر    :قلت
 عن اإلمام الشافعي رمحه هللا تعاىل قوله: 

]البدعة بدعتان: بدعة حممودة وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو حممود،  
 وما خالف السنة فهو مذموم[. 

 وقال أيضاً: 
 ]احملداثت من األمور ضرابن، أحدمها ما أحدث خيالف كتاابً أو سنة أو أثراً أو  

 
 .1، السيوطي، دار ابن القيم، ط81عهي عن االبتدااألمر باالتباع والن 1

 .1، ابن تيمية، دار الكتب العلمية، ط277اقتضاء الصراط المستقيم  2
 .1ني، دار الريان للتراث، ط، كتاب الحج، العسقال3/280فتح الباري  3
 .مصدر سابق، 85األمر باالتباع والنهي عن االبتداع  4
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إمجاعاً، فهذه البدعة ضاللة، والثاين ما أحدث من اخلري ال خالف فيه لواحد  
 ا.هـ.  1فهي حمدثة غري مذمومة[  من هذا، 

 وقال الشاطيب رمحه هللا تعاىل ِف اَلعتصام:
واهلم ثالثة: حكم  األحكام املتعلقة أبفعال العباد وأق]ثبت يف علم األصول أن 

معىن النهي، كان يقتضيه معىن األمر، كان لإلجياب أو الندب، وحكم يقتضيه 
 ، وحكم يقتضيه معىن التخيري، وهو اإلابحة، قال: للتحرمي أو للكراهة

ومطلوب  فأفعال العباد وأقواهلم، ال تعدوا هذه األقسام الثالثة: مطلوب فعله 
  اً تركه، ومأذون يف فعله وتركه، واملطلوب تركه مل يطلب تركه إال لكونه خمالف

 للقسمني األخريين، لكنه على ضربني:
أن يطلب تركه، وينهى عنه لكون خمالفة خاصة مع جمرد النظر عن   أحدمها:

 غري ذلك، وهو إن  
، وإال مل يسم  كان حمرمًا مسي فعاًل معصية وإمثاً، ومسي فاعله عاصيًا وآمثاً 

بذلك، ودخل يف حكم العفو حسبما هو مبني يف غري هذا املوضع، وال يسمى  
حبسب الفعل جائزًا أو مباحاً، ألن اجلمع بني اجلواز والنهي، مجع بني  

 متنافيني.

 
 .مصدر سابق، 89اع األمر باالتباع والنهي عن االبتد 1
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أن يطلب تركه وينهى عنه لكونه خمالفة لظاهر التشريع من جهة   والثاين:
ة أو األزمنة املعينة مع  ام اهليآت املعينالكيفيات، والتز  ضرب احلدود، وتعيني 

 الدوام وحنو ذلك. 
 فالبدعة إذن عبارة عن:  وهذا هو االبتداع والبدعة، ويسمى فاعله مبتدعاً، 

طريقة ِف الدين خمَتعة تضاهي الشرعية يقصد ِبلسلوك عليها املبالغة ِف  
 التعبد هلل سبحانه. 
 قال رمحه هللا تعاىل: 

يدخل العادات يف معىن البدعة، وإمنا خيصها ابلعبادات،  وهذا على رأي من ال 
 قول: ألعمال العادية يف معىن البدعة فيأما على رأي من أدخل ا 

البدعة طريقة يف الدين خمرتعة تضاهي الشرعية يقصد ابلسلوك عليها ما يقصد  
 ابلطريقة الشرعية، قال: 
رسم للسلوك عليه،   ل والسنن هي مبعىن واحد، وهو مابيفالطريقة والطريق والس

 وإمنا قيدت ابلدين ألهنا فيه خترتع، وإليه يعينها صاحبها.
 قال:  

يف الشريعة، ومنها ما   فمنها ما له أصل وملا كانت الطرائق يف الدين تنقسم، 
ليس له أصل فيها، خص منها ما هو املقصود ابحلد وهو القسم املخرتع، أي:  
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لشارع، إذ البدعة خاصتها، كل ما  طريقة ابتدعت على غري مثال تقدمها من ا
 ا.هـ.  1[ِما هو متعلق ِبلدينظهر لبادي الرأي أنه خمرتع 

والذي ظهر يل من كالمه وجهان: ]أن العقول ال تستعمل أبدراك   :قلت
 ا.هـ.  2البتداع مضاد هلذا األصل[ امصاحلها دون الوحي، ف 

 فالوسائل عامة ليست داخلة يف هذا قط، ألمرين اثنني:  وعليه: :قلت
 للعبادة، وهذا ليس زايدة على النص. أو طريق أهنا نوع تفسري  األول:
  أهنا ليست حمض اخرتاع العقل، ألن مقصد ذلك، أن يكون املخرتررعُ  الثاين:

 أصالً يف الدين، وال قائل أبن الوسيلة أصل يف الدين. 
أن االحتفال مبولد رسول هللا صلى هللا عليه    -أرىفيما -ولذا كان الصحيح 

 وسلم بدعة، ألنه متعلق بثابت أصيل وهو شهادة التوحيد. 
، فأننا مع من  عدمه، والتحسني والتقبيحوهذا كله مبين على القول ابلتعليل و 

ألن للعقول مدخاًل يف إدراك صفات األصل وتفسرياته، ال يف  يقول بذلك، 
 لى عليها: ئه واخرتاعه، وإن كانت تقبل ما ميإنشا

 لألمر هبا من هللا. ملا فيها من مصاحل و فالعقل يدرك حسن الصالة 
ويدرك حسن الرب كذلك ويدرك حسن الصدق يف البيع والشراء، مع عجز  
العقل عن إدراك حسن كون الفجر ركعتني والعشاء أربعاً، يف حني إدراكه أن  

 
 .مصدر سابق، 28-27االعتصام  1
 .مصدر سابق، الشاطبي، 36االعتصام  2
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حسنة، والصدق يف العقود حسن، ألن   -اليت هي فرع عن الرب- ابألمرمحة ال
بتدع  فامل وعليه:هذا راجع إىل نوع تفسري النص الذي للعقل مدخل فيه، 

، ألنه جعل نفسه يف منزلة الشرع يف  معاند للشرع َل مفسر له وَل مناصر له
خارج إطار األمر والنهي، فصار مشرعًا مع   ، وضع حدود العبادات فعاًل وتركاً 

    1والشهوة.  الشارع، ما يدل على أن فعله اتباع للهوى 
واحلالل ال حيرم بوجه، فمن حرم حالاًل ديناً، فهو ]عامل إما بغري   : قلت

 2. عامل بشرع منسوخ[  شريعة، ألنه مل يتبع أدلتها، وإما
ََي أَي َُّها اّلِذيَن آَمُنوا َل ُُتَرُِِّموا طَيَِِّباِت َما  : ) قوله تعاىلبويستدل هلذا  : قلت

 .  3(َأَحّل اَلّلُ َلُكمْ 
 5. 4" فمن رغب عن سنِت فليس مِنالصالة والسالم: " وقوله عليه 

قال أبو احلسن البغوي رمحه هللا تعاىل: ]وهذا اهلجران والتربؤ واملعاداة   فائدة:
، أما االختالف يف الفروع بني العلماء  األصوليف ألهل البدع واملخالفني 

 6. الدين، ....،[ى املؤمنني حرج يف  فاختالف رمحة، أراد هللا أن ال يكون عل

 
 .مصدر سابق، الشاطبي، 38-37االعتصام وانظر  1
 .مصدر سابق، الشاطبي، 246االعتصام  2
 .87 المائدة 3
 .113، مسلم كتاب اإليمان رقم 5063البخاري، كتاب النكاح رقم  4
 ، مصدر سابق.150ص 25/273فتاوى ابن تيمية،  5
 .مصدر سابق، 77األمر باالتباع والنهي عن االبتداع  6
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وعليه فالتدابر والتقاطع واهلجر والعداوة، حبجة مناصرة السنة، ألمور   : قلت
يتسع فيها اجملال للخالف، ألهنا من خالف التنوع ال التضاد، فهذا مل يعرفه  
السلف قط، وما يذكره البعض من أفعال بعض الصحابة ليس هذا مورده وإمنا  

لى هللا عليه وسلم، والطريق شيء، وحبة  هو سن طريق غري طريق رسول هللا ص 
 رمل منها شيء آخر. 

 توضيح مفاهيم: 
 . 1( فَ ْلَيْحَذِر اّلِذيَن ُُيَاِلُفوَن َعْن َأْمرِهِ قوله تعاىل: ) .1
   .2( اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكمْ قوله تعاىل: ) .2
من عمل عماًل ليس عليه أمرَن فهو قوله عليه الصالة والسالم: " .3

 . 3" رد
 .4"  واَلرام بيِّ اَلالل بيِّ قوله عليه الصالة والسالم: " .4

وحديثي ابتداءًا سيكون حول املقصود من قوله تعاىل: )أمره( وعن قوله عليه  
 الصالة والسالم: "أمران". 
 مفهوم األمر ِف اللغة: 

 .1: احلادثة.[ -يف القاموس: ]األمر ضد النهي، و 
 

 .63النور 1
 .3 المائدة 2
، 4606 ، وأبو داود في سننه1718، األقضية ، ومسلم2697صحيح البخاري، الصلح  3

 .14وابن ماجة، المقدمة 
 .1946صحيح البخاري، البيوع  4
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واملراد أبمره ههنا دينه وشرعه،  جامع العلوم: ]قال ابن رجب رمحه هللا تعاىل يف 
..........، فاملعىن إذن: من كان عمله خارجاً عن الشرع ليس متقيداً ابلشرع  

 فهو مردود. 
" إشارة إىل أن أعمال العاملني كلها، ينبغي أن أمرَن ليس عليهقال: وقوله: "

عليها أبمرها  تكون حتت أحكام الشريعة، فتكون أحكام الشريعة حاكمة 
   .ا.هـ  2وهنيها، .....[ 

وإَيكم وُمداثت   ويقول رمحه هللا تعاىل يف بيان قوله عليه الصالة والسالم: " 
   .3"  ، وكل بدعة ضاللةاألمور؛ فإن كل ُمدثة بدعة 

]املراد ابلبدعة ما أحدث مما ال أصل له يف الشريعة يدل عليه، فأما ما كان له  
 أصل من الشرع يدل  

 . ا.هـ  4عليه فليس ببدعة شرعاً وإن كان بدعة لغة[ 
   : ويقول رمحه هللا تعاىل

"، من جوامع الكلم، ال خيرج  كل بدعة ضاللة]قوله صلى هللا عليه وسلم: "
عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين، ..........، فكل من أحدث  
شيئًا ونسبه إىل الدين، ومل يكن له أصل من الدين يرجع إليه، فهو ضاللة،  

 
 .، مصدر سابق76 ، مادة أمرالقاموس المحيط 1
 .1، ابن رجب، دار الفرقان، ط5شرح حديث رقم  85جامع العلوم والحكم  2
 .4067أبو داود  3
 .مصدر سابق، 398جامع العلوم والحكم  4
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والدين بريء منه، وسواء يف ذلك مسائل االعتقادات أو األعمال أو األقوال  
يف كالم السلف من استحسان بعض البدع،  الظاهرة والباطنة، وأما ما وقع 

كعب قال  بن فأمنا ذلك يف البدع اللغوية ال الشرعية، ........، وروي عن أيب 
إن هذا مل يكن، فقال عمر: قد   -أي لعمر يف صالة الرتاويح مجاعة-له 

، ومراده أن هذا الفعل مل يكن على هذا الوجه قبل هذا  علمت ولكنه حسن
وذكر رمحه هللا تعاىل   . ا.هـ  1يف الشريعة يرجع إليها....[ الوقت، ولكن له أصل 

وجوهًا أخرى فعلها الصحابة ومل يكن هلا وجه لكن هلا أصل يف الشرع،  
 فلينظر. 

 ......" من أحدث ِف أمرَن وقال ابن حجر رمحه هللا تعاىل يف حديث: "
معناه: من  وهذا احلديث معدود من أصول اإلسالم، وقاعدة من قواعده، فأن "

ي:  اخرتع يف الدين ما ال يشهد له أصل من أصوله فال يلتفت إليه، قال النوو 
عة  حبفظه واستعماله يف إبطال املنكرات، وإشا هذا احلديث مما ينبغي أن يعتىن

: هذا احلديث يصلح أن يسمى نصف أدلة  االستدالل به كذلك، وقال الطويف
طلوب ابلدليل إما إثبات احلكم أو  الشرع، ألن الدليل يرتكب من مقدمتني، وامل 

ألن  كربى يف إثبات كل حكم شرعي ونفيه، نفيه، وهذا احلديث مقدمة 
منطوقه مقدمة كلية يف كل دليل انف حلكم، مثل أن يقال يف الوضوء مباء  

وإمنا يقع النزاع يف   ، جنس: هذا ليس من أمر الشرع، وكل ما كان كذلك 

 
 .مصدر سابق، 28شرح حديث   399جامع العلوم والحكم  1
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عليه أمر الشرع فهو صحيح، مثل أن   وىل، ومفهومه: أن من عمل عمالً األ
يقال يف الوضوء ابلنية: هذا عليه أمر الشرع، وكل ما كان عليه أمر الشرع فهو 
صحيح، فاملقدمة الثانية اثبتة هبذا احلديث، واألوىل فيها نزاع، فلو اتفق أن  
يوجد حديث يكون مقدمة أوىل يف إثبات كل حكم شرعي ونفيه، الستقل  

دلة الشرع، لكن هذا الثاين ال يوجد، فأذًا حديث الباب  احلديثان جبميع أ
 . ا.هـ  1نصف أدلة الشرع وهللا أعلم ..........." 

 :فائدة
 ة وإضافية، يقول الشاطيب رمحه هللا تعاىل: يالبدعة تنقسم إىل حقيق

]البدعة احلقيقية هي اليت مل يدل عليها دليل شرعي، ال من كتاب وال من سنة  
استدالل معترب عند أهل العلم، ال يف اجلملة وال يف التفصيل،  وال إمجاع وال 

 ع على غري مثال سابق، ...... ولذلك مسيت بدعة، ......، ألهنا شيء خمرت 
 وأما البدعة اِلضافية فهي الِت َلا شائبتان:

إحدامها هلا من األدلة متعلق، فال تكون من تلك اجلهة بدعة، واألخرى ليس 
ا للبدعة احلقيقية، فلما كان العمل الذي له شائبتان مل هلا متعلق إال مثل م

أي  يتخلص ألحد الطرفني، وضعنا له هذه التسمية وهي: البدعة اإلضافية، 
أهنا ابلنسبة إىل إحدى اجلهتني سنة ألهنا مستندة إىل دليل، وابلنسبة إىل اجلهة  

 إىل شيء. األخرى بدعة ألهنا مستندة إىل شبهة ال إىل دليل، أو غري مستندة 

 
 ، مصدر سابق.5/357فتح الباري  1
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والفرق بينهما من جهة املعىن، أن الدليل عليها من جهة األصل قائم، ومن  
جهة الكيفيات أو األحوال أو التفاصيل مل يقم عليها، مع أهنا حمتاجة إليه ألن  

 ا.هـ.  1ت ال يف العادايت املوهنة[ الغالب وقوعها يف التعبداي
 وقال رمحه هللا تعاىل: 

ال شيء آخر، فأقرار النيب   وكون املكلف يويف هبا أوْ ]فاألمر ابلعبادة شيء، 
صلى هللا عليه وسلم البن عمرو رضي هللا عنهما على ما التزم وهنيه إايه ابتداًء 

ال يدل على الفساد، وإال لزم التدافع،   -قلت: يقصد موضوع الصوم الكثري-
وسلم صار  وهو حمال، إال أن ها هنا نظراً: وهو أن رسول هللا صلى هللا عليه 

يف هذه املسائل كاملرشد للمكلف وكاملبتدي ابلنصيحة عند وجود مظنة  
االستنصاح، فلما تكلف املكلف على اجتهاده دون نصيحة الناصح األعرف  
بعوارض النفوس، صار كاملتبع لرأيه مع وجود النص وإن كان بتأويل، فأن مسي  

املنصوص من صاحب   متبع للدليل  يف اللفظ بدعة فبهذا االعتبار، وإال فهو 
النصيحة، وهو الدال على االنقطاع إىل هللا تعاىل ابلعبادة، ومن هنا قيل فيها  

دعة احلقيقية فأن الدليل عليها  إهنا بدعة إضافية ال حقيقية، ....، خبالف الب
 ا.هـ.  2فضالً عن أن يكون مرجوحاً[ قود حقيقة، مف

]قال أبو سليمان اخلطايب رمحه هللا تعاىل يف شرح قوله صلى هللا عليه   : قلت
 وسلم: "كل حمدثة بدعة": 

 
 .مصدر سابق، الشاطبي، 210االعتصام  1
 .مصدر سابق، الشاطبي، 235االعتصام  2
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وهو كل شيء ُأحدث على غري مثال    وهذا خاص يف بعض األمور دون بعض،
أصل من أصول الدين، وعلى غري عبارته وقياسه، وأما ما كان مبنياً منها على  

 ا.هـ.   1ببدعة وال ضاللة[ قواعد األصول، ومردود إليها، فليس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 .مصدر سابق، 91األمر باالتباع والنهي عن االبتداع،  1
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 التشبه
خصائص جتعله   يجمتمع ذ إجياد من األمور اليت عاجلها اإلسالم، من أجل

فوضع قواعد يف العبادات واملعامالت واألفراح واألتراح  يف كل شيء،  أمنوذجاً 
األمة  وغري ذلك، هذا ومما أواله اإلسالم عناية كبرية، موضوع متيز والعادات 
 ركنان: ، وهلذا املسلمة
 متيزها عن األمم.  .1
 متيزها الفردي.  .2
،  من عموم الكفار قانونه املنع من مشاهبة اآلخرين من غري املسلمني فاألول:

اإلسالمية يف غريها، ويدخل يف ذلك حىت متيزها يف ذاهتا   مة حىت ال تذوب األ
 من ذاهتا من داخلها، حيث تتميز عن أهل الفجور والفسوق. 

  -أعين الذكر واألنثى-قانون املنع من مشاهبة أحد اجلنسني ابآلخر  والثاين:
لتظل شخصية كل منهما يف إطارها الذي أوجده هللا تعاىل، لئال خيتلط احلابل  

، ويصبح اجملتمع إما على هيئة رجل فتفسد العالقات، ألن املرأة حينها ابلنابل
ايري  ستأخذ مكان الرجل، أو يصبح اجملتمع على هيئة أنثى فتسقط كل مع

 ا األعداء، فنؤكل حينها أسوغ لقمة تكون.الفحولة والقوة، مما يزري بن
من ذلك كله، يقول عليه الصالة والسالم حمذراً   وهلذا جاءت األحاديث حمذرة

لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة  من الوقوع يف أمور غري املسلمني، "
 ، ِبلقذة حَّت لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا: اليهود والنصارى
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 1. "فارس والروم" ويف رواية: " فمن الناسقال: 
املتشبهي من الرجال ِبلنساء  لعن هللا وقال عليه الصالة والسالم: " 
 2." واملتشبهات من النساء ِبلرجال 

وخطورة التشبه أن املتشبه يشعر ابلنقص الذي ال ميلؤه سوى أنه خيطو  
خطوات يقلد فيها غريه، وهذا عام يف قسمي التشبه، فيكون املتشبه مقاداً  

ة  مما يؤدي إىل ضياع القيم النبيلة لتذوب الشخصية يف رذيل  للمشبه به،
 السقوط. 

 معىن التشبه: 
 لغة: يف القاموس: 

 ا.هـ.  3ه[ لر به تشبهاً: مثَـّ -]و 
 ويف مفردات الراغب: 

]شبه: الِشْبه والشربره والشبيه، حقيقتها يف املماثلة من جهة الكيفية، كاللون  
والطعم وكالعدالة والظلم، والشبهة: هو أن ال يتميز أحد الشيئني من اآلخر ملا  

 ا.هـ. 4لتشابه، عيناً كان أو معىن[ بينهما من ا
 املشاهبة وبنية وحقيقة التشبه، أهنا تفعُّل، وهو فعل زائد على جمرد   :قلت

 
، صحيح مسلم، كتاب 6802البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، رقم صحيح  1

 .2669العلم، رقم 
 .5885كتاب اللباس  صحيح البخاري،  2
 .مصدر سابق مادة شبه ، القاموس المحيط،  3
 بيروت.-، الراغب األصفهاني، دار المعرفة254المفردات في غريب القرآن 4
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اإليناس،   دنفسه بشرًا بقص  أي: جعل  ، 1(فَ َتَمّثَل ََلَا َبَشًرا مثل: ) وقصد، 
قوسته  ميشي على هيئة التبخرت، ومثل:  ومثل: فتبخرت: أي: جعل نفسه

ولذا يقال: حولته  فتقوس: أي: صار قوساً، ألن يف التشبه معىن التحول، 
عَّل، أي: تعاطى شيئًا ما  وعلى ذلك مدار هذه املادة: تف للمطاوعة،  فتحول، 
 ، وهذا كله من أجل بيان الفرق بني: يةبقصد ون

 تشبه وشابه
بال قصد وال نية وال تعاطي فعل ما، خبالف: تشبَّه  إذ املشاهبة ترواُفق جمرد 

 متاماً. 
بتفاوت داللة ألفاظها  وهذا من عجيب اللغة، أن الفقيه إن مل يكن عارفًا 

 جانب الصواب يف احلكم حينها.
 قال ابن فارس رمحه هللا تعاىل: 

وتشاكله لوانً ووصفاً،  ]شبه: الشني والباء واهلاء، أصل يدل على تشابه الشيء 
. .].......2 

 والتشبه اصطالحاً:
ه به، وعلى  قال الغزي: ]هو عبارة عن حماولة اإلنسان أن يكون شربره املتشبَّ 

كلف ذلك وقصده  هيئته وحليته ونعته وصفته، أو هو عبارة عن ت
 1وتعلمه...... اخل[. 

 
 .17مريم 1
 ، أحمد بن فارس بن زكريا، دار الفكر.3/432 مقاييس اللغةمعجم  2
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ويف مرقاة املفاتيح: ]من شبه نفسه ابلكفار مثالً، يف اللباس وغريه، ......،  
قال الطييب: هذا عام يف اخلرلق واخلُلق والشعار، وملا كان الشعار أظهر يف  

، فأن  بل الشعار هو املراد ِبلتشبه َل غري الشبه ذكر يف هذا الباب، قال: 
هو  ملعنوي ال يقال فيه التشبه، بل  اخلْلق الصوري ال يتصور فيه التشبه، واخللق ا

 ا.هـ.  2[ التخلق
اي ال ضابط هلا، فاحملرم  وهذا الضابط هو املعترب قطعاً، ألن ابقي القضا : قلت

حبيث  فيه التشبه، هو ما كان شعاراً لغري املسلمني، وظل كذلك،   الذي حيصل 
ما تركه أهله أو تركوا التدين به، سقط حكمه، ولذا ثبت أن رسول هللا   اإذ

صلى هللا عليه وسلم أذن بلبس الربُنس وهو من لباس غري املسلمني، كما ثبت  
َل تلبسوا القمص وَل العمائم وَل السراويالت وَل  عنه قوله يف احلج "

سئل  ]، ولذا اه لبس أي أهنا يف غري اإلحرام جيوز ، 3...." ........  الربانس
فقال: ال أبس به، قيل: فأنه من لبوس   -قلت: أي الربنس ولبسه-مالك عنه 

النصارى، قال: كان يلبس ههنا، وقال عبد هللا بن أيب بكر: ما كان أحد من  
   . ا.هـ  4[ القراء إال له برنس
يتدينون ق القفى ألن اجملوس رمحه هللا تعاىل أنه كره حل مالكوجاء عن اإلمام 

فسقط   ديناً، أو عمت به البلوى ذلك واليوم ال قائل بذلك، ألنه مل يعد ،به
 

 (.2/2منقول بواسطة الشبكة العنكبوتية مخطوط بدار الكتب الظاهرية )ق 1
 .مصدر سابق، 8/222 شرح مشكاة المصابيح مرقاة المفاتيح 2
 .1177صحيح مسلم، الحج  3
 .، مصدر سابق، اللباس10/283الباري، فتح  4
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وما أدري أن كرهه مع حلق الرأس أم  ]ابن عبد الرب قال: أن . إال حكمه
مث قال ابن عبد الرب: ]وقد جيوز أن  . وهذا ليس من شرائع األحكام: [مفرداً 

تكون كراهية مالك حللق القفا، هو أن يرفع يف حلقه حىت حيلق بعض مؤخر  
ألان قد روينا عن مالك أنه قال:  وهذا تشبه،  -على ما تصنعه الروم-الرأس، 

   .ا.هـ  1النصراين[ دفراقس   أول من حلق قفاه عندان
: ]أتراين  قال تعاىل أنه حني أراد بيان أنه متبعولذا ثبت عن الشافعي رمحه هللا 

من كنيسة، أتراين على وسطي زانراً[ فلم يذكر إال ما هو شعار   اً خارج
 2للكافرين. 

 3قوم.  دالشيء املعظم عن  والشعار معناه:
ِلَك َوَمن يُ َعظِّْم َشَعائَِر اَللِّ )  :  أتويل قوله تعاىل يف  الطربي قولي ذََٰ

 4(.  تَ ْقَوى اْلُقُلوبِ  ِمن  فَِإهّنَا
وأمرتكم به من اجتناب  يقول تعاىل ذكره: هذا الذي ذكرت لكم أيها الناس "

، وهو  اثن واجتناب قول الزور حنفاء هلل، وتعظيم شعائر هللاالرجس من األو 
،  ك احلج على ما أمر هللا جل ثناؤهن واستسماهنا وأداء مناسدْ استحسان البُ 

 . من تقوى قلوبكم
  .وبنحو الذي قلنا يف ذلك قال أهل التأويل
 

 .6/79، ابن عبد البر القرطبي لما في الموطأ من المعاني واألسانيد التمهيد 1
 .6، مؤسسة الرسالة ط10/34سير أعالم النبالء، الذهبي  2
 .مصدر سابق مادة شعر ، القاموس المحيط،  3
 .32الحج 4

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3400&idto=3400&bk_no=50&ID=3423#docu
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حممد بن أيب موسى، قال:   ، عنهند أيب بن داود : أخربانقال
من شعائر هللا، وجبمع من شعائر هللا، ورمي اجلمار من شعائر   بعرفة الوقوف

َوَمن  ) :، ومن يعظمها فإهنا من شعائر هللا يف قولههللا، والبدن من شعائر هللا
  . فمن يعظمها فإهنا من تقوى القلوب ( يُ َعظِّْم َشَعائَِر اَللِّ 

َوَمن يُ َعظِّْم  : )ابن زيد، يف قوله : قالقال ابن وهب : أخربان، قال يونس حدثين
  من شعائر هللا، واملشعر  واملروة والصفا  ،قال: الشعائر: اجلمار )َشَعائَِر اَللِّ 

  م.، وهي حر رم، هي شعائر: والشعائر تدخل يف احلقالاحلرام واملزدلفة، 

تعاىل ذكره أخرب أن تعظيم  : إن هللا األقوال يف ذلك ابلصواب أن يقال وأوىل
، من  من مناسك حجهم فيما تعبدهم به قه له أعالما خلل ، وهي ما جعشعائره

عمال اليت ألزمهم  عندها واأل األماكن اليت أمرهم أبداء ما افرتض عليهم منها 
قوى قلوهبم; مل خيصص من ذلك شيئا، فتعظيم كل  : من تعملها يف حجهم

باده املؤمنني به  ، كما قال جل ثناؤه; وحق على عذلك من تقوى القلوب
 1. " تعظيم مجيع ذلك

ِلَك َوَمن يُ َعظِّْم َشَعائَِر اَللِّ  قوله تعاىل: ) ويقول القرطيب يف تفسري  ذََٰ
ُثُّ ُمَِلَُّها ِإىَل   ىَلُكْم ِفيَها َمَناِفُع ِإىَلَٰ َأَجٍل مَُّسما  * تَ ْقَوى اْلُقُلوبِ  ِمن  فَِإهّنَا

 2(. اْلبَ ْيِت اْلَعِتيقِ 

 
 .1988، دار الفكر ط157-18/156-17جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الطبري،  1
 . 33-32الحج  2

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15854
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هلل  ، وهو كل شيء الشعائر مجع شعرية :هللا شعائر يعظم  ومن  : قوله تعاىل"
اليت  ؛ أي عالمتهم تعاىل فيه أمر أشعر به وأعلم؛ ومنه شعار القوم يف احلرب 

ألمين حىت يسيل الدم  . ومنه إشعار البدنة وهو الطعن يف جانبها ارفون هبايتعا
َل   ه دين فشعائر هللا أعالم. فيكون عالمة، فهي تسمى شعرية مبعىن املشعورة

 .... سيما ما يتعلق ِبملناسك. 
،  ورمي اجلمار  ،بعرفة  واملعىن أن شعائر احلج كلها من الوقوف مث قال رمحه هللا: 

لبيت على هذا التأويل  والسعي ينتهي إىل طواف اإلفاضة ابلبيت العتيق . فا
  .مكة  ينتهي إىل  :عطاء  يف املوطإ . وقال مالك  ؛ قاله مراد بنفسه

. وهذا بناء على أن الشعائر هي البدن ، وال وجه  إىل احلرم  : الشافعي وقال
  1".م . وهللا أعلعمومها وإلغاء خصوصية ذكر البيت لتخصيص الشعائر مع

الشعار  ، ولذا كان بل هو األصل  بدين القوم الشعائر  تعلق وغالبًا ما ت : قلت
   ظاهر اللباس.من اللباس ما يلي البدن، والداثر هو 

 قال ابن حجر رمحه هللا تعاىل: 
ال جيوز للرجال التشبه ابلنساء،   املعىن  :]لعن رسول هللا املتشبهني: قال الطربي

يف اللباس والزينة اليت ختتص ابلنساء وال العكس، .......، قال الشيخ أبو  
حممد بن أيب مجرة نفع هللا به ما ملخصه: ظاهر اللفظ الزجر عن التشبه يف كل  

 
 بيروت.-، دار الكتب العلمية6/38المجلد 12-11الجامع ألحكام القرآن، القرطبي  1

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=22&ayano=32#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=48&surano=22&ayano=32#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13790
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شيء، لكن عرف من األدلة األخرى أن املراد التشبه يف الزي وبعض الصفات  
 ا.هـ. 1شبه يف أمور اخلري.... اخل[ ، ال التواحلركات وحنوها

 ويف املرقاة: 
]ذكره مريك مث قال: ومن فوائد احلديث االنتفاع بثياب الكفار، حىت يتحقق  

صل، ......،  مية، ومل يستف بنجاستها، ألنه صلى هللا عليه وسلم لبس اجلبة الرو 
 ا.هـ.  2[ وكان الشام دار كفر 

 رمحه هللا تعاىل: ويف التمهيد البن عبد الرب 
صار أهل عصران ال حيبس الشعر منهم إال اجلند عندان، هلم اجلمم والوفرات،  ] 

وأضرب عنها أهل الصالح والسرت والعلم، حىت صار ذلك عالمة من  
عالماهتم، وصار اجلمم اليوم عندان تكاد تكون عالمة السفهاء، وقد روي عن  

به بقوم فهو منهم، أو حشر معهم،  النيب صلى هللا عليه وسلم، أنه قال: من تش
فقيل: من تشبه يف أفعاهلم، وقيل: من تشبه يف هيآهتم، وحسبك هبذا، فهو  
جممل يف االقتداء هبدي الصاحلني على أي حال كانوا، والشعر واحللق ال  

عمال، فرب حملوق خري  يغنيان يوم القيامة شيئاً، وإمنا اجملازاة على النيات واأل
ي شعر رجاًل صاحلاً، وقد كان التختم يف اليمني مباحاً  من ذي شعر، ورب ذ

حسناً، ألنه قد ختتم به مجاعة من السلف يف اليمني، كما ختتم منهم يف  
الشمال، وقد روي عن النيب صلى هللا عليه وسلم الوجهان مجيعاً، فلما غلب  

 
 .مصدر سابق، 10/345فتح الباري  1
 .، مصدر سابق8/193شرح مشكاة المصابيح  مرقاة المفاتيح 2
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ريه،  ومل خيلطوا به غ -قلت: أي تدينًا وتعبداً –الروافض على التختم يف اليمني 
وابهلل   كرهه العلماء منابذة هلم، وكراهية للتشبه هبم، ال أنه حرام وال أنه مكروه،

 ا.هـ.  1التوفيق[ 
التشبه به يف وقته، فأن  منع، يف أن ما كان يوماً دينًا وهذا واضح جداً  :قلت

عفى عليه الزمن وتغري سقط حكمه، وعليه فأن سيما اخلوارج كان التحليق  
تدينًا وتعبدًا بذلك، فكرهت مشاهبتهم، مث ملا صار اليوم على العكس متاماً،  
فصاروا يتخذون الشعور شعارًا وتدينًا وتعبداً، صارت مشاهبتهم مكروهة،  

ن مسح اخلف وهو مسألة فقهية، مث ملا صار  ومنابذهتم مطلوبة، أال ترى أ
مسح القدم بال خف دينًا للرافضة، صار احلكم الفقهي شعارًا يف دينهم،  

أنه عقيدة، لكنه شعرية  ذلك عقيدة، ال  السنة، ألن جنعلأهل رران حنن طاض
ل يف مطلق فقه العقائد، ولذا قال أبو جعفر الطحاوي رمحه هللا  ظاهرة، جتع

ة أهل السنة واجلماعة: ]ونرى املسح على اخلفني  تعاىل، يف عقيد
 .].........2    

 الوسائل متاحة: 
أعين  -من الضروري تفرقة الفقهاء بني املقاصد وما يوصل إليها، وهي املسماة 

ابلوسائل، والوسائل هلا حكم املقاصد شرط أال ختالف الوسائل   -املوصالت

 
 .مصدر سابق، 81-6/80 لما في الموطأ من المعاني واألسانيد التمهيد 1
 .8، المكتب اإلسالمي ط386ي العز الحنفي، شرح العقيدة الطحاوية، ألب 2
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تكون الوسيلة ذريعة إىل خمالفة  الشرع، وأال أتيت على األصل أببطال، وأال 
 الشرع. 

ومن األمهية مبكان، إدراك أن الوسائل متاحة للمكلف، وإن تعددت ختري   
بوجوبه   منها ما يوصل إىل الفعل، إذ ال جيب منها وال يلزم إال ما جاء الشرع

لزام به، خصوصًا أن من الوسائل ما يكون شرطًا أو واجبًا أو غري ذلك،  واإل
لب من الشرع، ولذا الوسيلة املباحة إن أفضت إىل حرام حرمت  بطإذا كانت 

آخر  حق يف حق معني، ومتنع يف  جل ذلك، وعليه: فالوسيلة قد تباحأل
تح ابب الوسيلة لواحد، ويسد  اْلختالف جوالب احلكم لكل منهما، ولذا يف

 ألجل ما ذكرت. آلخر 
 ُث فأن الوسيلة: 

من وسل وهي املنزلة عند امللك والدرجة  "لغة قال ابن منظور: الوسيلة والواسلة 
والقربة، .......، وتطلق الوسيلة على الذريعة إىل الشيء، .....، )و( عرفها  

وعرفها  القرايف )اصطالحاً( بقوله: الوسائل هي الطرق املفضية إىل املقاصد، 
ابن القيم بقوله: "ما كان وسيلة وطريقًا إىل الشيء، ......، وعرفها ابن  

ائالً: هي األحكام اليت شرعت ألن هبا حتصيل أحكام أخرى، فهي  عاشور ق
طلوب األكمل، إذ  غري مقصودة لذاهتا، بل لتحصيل غريها على الوجه امل 

 ا.هـ.  1الختالل واالحنالل، .." بدوهنا قد ال حيصل املقصد، أو حيصل معرضاً ل

 
 د.أم نائل بركاني، دار ابن حزم. 39-35 نظرية الوسائل 1



 

39 

 ومن خالل ذلك يظهر لنا ما يلي:
 عم األكثر. األالوسائل حمددة وغري حمددة وهي  .1
منها ما يوصل إىل مطلب شرعي ومنها ما يفضي إىل حمظور، فاألول   .2

 مباح أو مطلوب، والثاين ممنوع. 
وعليه فما كانت من حيز املباح أو املطلوب ال على وجه التحديد،    :قلت

فعلى أي وجه وقعت صحت وكفت، وال يقال فيها غري مشروعة أو  
 ولذا:بدعة لعدم النص على نوعها، ما مل تكن مضاهاة للشرع، 
ضلها وأكملها ما  فالتعزية مطلوبة، وحتصل بكل ما يسلي أهل املصاب، وأف

العبد بغري ذلك جاز ما مل خيالف الشرع صراحة،   جاءجاء يف الشرع، فأن 
ومثلها التهنئة، وكذلك صلة الرحم، حيث إن ضابطها العرف، وجتوز وتصح 
بكل ما تعارف الناس عليه حسب زماهنم، وكذلك بر الوالدين، أصل أصيل،  

وعدم نص  لكن ال ضابط له، فيجوز بكل وسيلة ال تصادم الشرع صراحة، 
كانت وسيلة جائزة   هبا  عين رفضها، بل إن جرت عادة الناسالشرع عليها ال ي

وصحيحة، ال يعكر على ذلك قول فقيه أو غريه: بدعة أو تشبه، نعم؛ يقبل  
لى  مر ذكره يف البحث، إذ ال حيكم عقوله إن كان وفق الشروط والبيان الذي 

أهنا بدعة أو تشبه، ألن الوسائل متاحة،   الوسيلة مبجرد عدم النص عليها
ال ميكن إذ يف   معىن كوهنا متاحة، أهنا جائزة، ألن النص على أنواع الوسائل و 

 ضيق وحرج، إذ الضابط جواز الوسائل ما مل تفض إىل حرام.  النص عليها
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 نرجع إىل بر الوالدين:
 الرب: أصل. 

 طريقه ووسيلته: 
ابلزايدة، ابلعالج، ابهلدية، أبطعام الطعام، ابلرمحة   ،ابملال، ابلكلمة الطيبة

يتيسر له، وال يتعني شيء إال بتعيني الشرع أو القضاء  وكل مكلف مبا واحلنان، 
 والرب فقط، أبي وسيلة متاحة.   ؛له، أما غري ذلك، فاملتعني الرب 

بغي أن ولذا ال ينهذا ومن اخلطورة مبكان جعل الوسيلة يف حكم املقصد، 
 ، وإال أفسد ومل يصلح. يتصدى للفقه غري فقيه

 مبا يلي:  فأوصي وعليه  
 وجوب التعلم قبل التكلم.  -1
 احلكم منبثق عن التصور؛ فليصحح التصور ليصح احلكم.  -2
 ال بد للمجامع من مسك زمام الفتوى ضبطا للمجتمع.  -3
 لغري أهل العلم.  بقاً مهية ضخ املعلومات يف اجملتمع س أ -4
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 خاتمة: 
 بناًء على ما مضى، نصل إىل ما يلي: 

 البدعة تشريع ما ليس من دين هللا تعاىل.  .1
 إضافية. و البدعة حقيقية،  .2
 ابلعادات.   قائد والعبادات، وعند البعضالبدعة تتعلق ابلع  .3
 نفرق يف املعاملة بني صاحب البدعة احلقيقية والبدعة اإلضافية.  .4
 االتفاق يف القاعدة االتفاق يف التطبيق. ال يلزم من  .5
 املشاهبة.  غريعل، وهي التشبه تف .6
 . دينهم خصوصية عار القوم، أي: التشبه املذموم ما يتعلق بش .7
أن يطبق هذه القواعد العلمية،    على ذلك، ميكن للفقيه دون غريه؛بناءً  .8

 على النوازل واحلوادث، ليصل للحكم.

 صادم الشرع.  إال ما منها .الوسائل متاحة، وال حيرم  9

   وعليه:.10

فيوم األم، واليوم الوطين، ويوم حب الزوجني، ويوم امليالد، ويوم الزواج وغري  
 ذلك من األمور، حتمل على هذه القواعد لبيان حكمها. 

 على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وسلم   أعلم وصلى هللا  وهللا

 مراد سمير د.كتبه/ 
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 الباعث إلنكار البدع واحلوادث •

 األمر باالتباع والنهي عن االبتداع •

 اقتضاء الصراط املستقيم •

 جامع العلوم واحلكم •

 معجم املقاييس •

 ملا يف املوطأ من املعاني واألسانيد التمهيد •

 الشبكة العنكبوتية •
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 فهرس المواضيع

  

 الصفحة الموضوع
 3 املقدمة

 5 البدعة والتشبه

قاعدة األصل يف أمور الدنيا النافعة اإلباحة ويف 

 العبادة املنع ومعناها
9 

 14 قاعدة عموم البلوى وأثرها يف األحكام

 15 على عموم البلوىأمثلة معاصرة 

 16 البدعة ومفهومها

 23 مفهوم األمر  –توضيح مفاهيم 

 26 البدعة احلقيقية واإلضافية

 29 التشبه ومعناه لغة واصطالحا

 35 الوسائل وكونها مباحة

 41 خامتة
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