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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  اإلهداء
  إىل أحبيت طلبة العلم
  إىل الباحثني عن احلقيقة
  إىل من احلكمة ضالتهم
  إىل من احلق مبتغاهم

  إىل املتجردين
  إىل املنصفني

  
  أهدي هذا البحث
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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  احلق أحق أن يتبع :بني يدي البحث

  
  :من الكتاب -١
  : قال اهللا تعاىل -١

 ... )مهنيا بيغب اتنيالْب مهاَءتا جم دعب نم وهأُوت ينإِلَّا الَّذ يهف لَفتا اخمو   ى اللَّـهدفَه
)  لما اختلَفُوا فيه من الْحق بِإِذْنِه واللَّه يهدي من يشاُء إِلَى صراط مستقيمٍالَّذين آمنوا 
   ٢١٣: اآلية  -سورة البقرة 

  : وقال اهللا تعاىل -٢
 ... )عبتأَنْ ي قأَح قي إِلَى الْحدهي نأَفَم هي إِلَّا أَنْ يهِدلَا ي نم أَم  ـفكَي ا لَكُمى فَمد

وما يتبِع أَكْثَرهم إِلَّا ظَنا إِنَّ الظَّن لَا يغنِي من الْحق شيئًا إِنَّ اللَّه عليم بِمـا  * تحكُمونَ 
  ٣٦ – ٣٥: اآلية   -سورة يونس   )يفْعلُونَ 

  
  :من السنة -٢

: ا قالـت  رضي اهللا عنهم املؤمنني عن عائشة أ( :  ١/٥٣٤روى مسلم يف صحيحه -١
اللـهم رب  : إذا قام من الليل افتتح صـالته   )١(كان نيب اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم

جربائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات واألرض عامل الغيب والشهادة أنت حتكـم  
نك دي مـن  اهدين ملا اختلف فيه من احلق بإذنك إ بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون

  اه ) تشاء إىل صراط مستقيم 

                                                 
التزمت يف حبثي هذا الصالة على اآلل مع الصالة على النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ألمره صلى ) ١(

التنبيه عليه أين أكتب الصالة على اآلل يف ومما جيدر ، اهللا على وآله وسلم بذلك يف الصالة اإلبراهيمية
  . كل ما أحكيه من النقول حىت ولو كان املنقول عنه مل يذكر الصالة على اآلل



 ٤

عن حذيفة رضي اهللا عنه قال رسول اهللا صـلى  ( :  ٤/٣٦٤وروى الترمذي يف سننه -٢
ال تكونوا إمعة تقولون إن أحسن الناس أحسنا وإن ظلموا ظلمنـا  : اهللا عليه وآله وسلم 
   اه )إن أحسن الناس أن حتسنوا وإن أساءوا فال تظلموا  ولكن وطنوا أنفسكم

  
  :من أقوال أهل العلم -٣

دخل على عثمـان  : عن عبيد اهللا بن عدي بن خيار أنه(: ١/٢٤٦يف صحيح البخاري -
إذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساؤوا :  بن عفان رضي اهللا عنه وهو حمصور فقال

  اه ) فاجتنب إساءم 
مـا  :  لشافعي يقولمسعت ا: عن الربيع بن سليمان قال ( :  ١/٤٨٢يف صفة الصفوة و-

وال كابرين على ، لها مين إال هبته واعتقدت مودتهأوردت احلق واحلجة على أحد فقب
  اه ) احلق أحد ودافع احلجة إال سقط من عيين  

علمت أن رد املذهب قبل ( :  ٤١الضالل ص  جة اإلسالم الغزايل يف املنقذ منوقال ح-
  اه ) فهمه واالطالع على كنهه رمي يف عماية  

 :١٣إىل تصحيح العقائـد ص   القائديف كتابه  اليماين  ملعلمياالشيخ عبد الرمحن وقال -
  : الكرب] يعين  من أوجه رد احلق [  الثالث الوجه(

جهالة أو باطل فيجيء آخر فيبني له احلجة فريى أنه إن اعترف كان  علىاإلنسان  يكون
وهلذا ترى من املنتسـبني   هداه الذي هوبأنه ناقص وأن ذلك الرجل   اعترافهمعىن ذلك 

تبني له ببحثه ونظره ويشق  احلقإىل العلم من ال يشق عليه االعتراف باخلطأ إذا كان 
  عليه ذلك إذا كان غريه هو الذي بني له

  : احلسد: الرابع  الوجه
هو الذي بني احلق فريى أن اعترافه بذلك احلق يكون اعترافا لـذلك   غريهإذا كان  وذلك

وإنـك   واإلصابة فيعظم ذلك يف عيون الناس ولعله يتبعه كثري منهم والفضللعلم املبني با
إىل العلم من حيرص على ختطئة غريه من العلماء ولو بالباطل حسدا  املنتسبنيلتجد من 
  اه) حلط مرتلتهم عند الناس  وحماولةمنه هلم 
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  الرجوع إىل احلق خري من التمادي يف الباطل
ال مينعك قضاء قضيته مث راجعت فيـه  ( : ما رضي اهللا عنهسى يف كتاب عمر أليب مو-

فإن احلق قدمي ال ينقضه شيء والرجوع إىل احلق خري نفسك فهديت لرشده أن تنقضه 
رواه )  واعلم انه من تزين للناس بغري مـا يعلـم اهللا شـانه اهللا     من التمادي يف الباطل

واالستذكار  ٤/١٩٦والتلخيص احلبري  ٢/٤٣٥الدارقطين والبيهقي اه خالصة البدر املنري 
٧/١٠٣   
كنا يف جنـازة فيهـا   : عن عبد الرمحن بن مهدي قال ( :  ١٠/٣٠٨ويف تاريخ بغداد -

عبيد اهللا بن احلسن وهو على القضاء فلما وضع السرير جلس وجلس الناس حوله قـال  
وكذا إال أين مل فسألته عن مسألة فغلط فيها فقلت أصلحك اهللا القول يف هذه املسألة كذا 

إذا : فقال  أرد هذه إمنا أردت أن أرفعك إىل ما هو أكرب منها فاطرق ساعة مث رفع رأسه
أرجع وأنا صاغر إذا أرجع وأنا صاغر ألن أكون ذنبا يف احلق أحب إيل من أن أكون 

  اه ) رأسا يف الباطل 
 ١٩/٢٥كمـال  وذكر القصة املزي يف ذيب ال ٦/٢٩٨ورواها ابن اجلوزي يف املنتظم 

    ١٠/١٥١وابن كثري يف البداية والنهاية 
قال اخلالل وأخربين احلسن بن أمحد الـوراق  ( :  ١٠ويف كتاب الروح البن القيم ص -

حدثىن على بن موسى احلداد وكان صدوقا قال كنت مع أمحد بن حنبل وحممد بن قدامة 
لقرب فقال له أمحد يا هذا اجلوهرى يف جنازة فلما دفن امليت جلس رجل ضرير يقرأ عند ا

  إن القراءة عند القرب بدعة 
فلما خرجنا من املقابر قال حممد بن قدامة ألمحد بن حنبل يا أبا عبد اهللا ما تقول يف مبشر 
احلليب قال ثقة قال كتبت عنه شيئا قال نعم فأخربين مبشر عن عبد الرمحن بـن العـالء   

عند رأسه بفاحتة البقرة وخامتتها وقال مسعت  اللجالج عن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ
  اه )  فقال له أمحد فارجع وقل للرجل يقرأ ابن عمر يوصي بذلك

حكى القاضـي عـز الـدين    ( :  ٨/٢١٤ويف طبقات الشافعية الكربى البن السبكي -
أن الشيخ عز  اهلكاري ابن خطيب األمشونني يف مصنف له ذكر فيه سرية الشيخ عز الدين
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ىت مرة بشيء مث ظهر له أنه خطأ فنادى يف مصر والقاهرة على نفسه من أفىت الدين أف
   اه) له فالن بكذا فال يعمل به فإنه خطأ 

لكن قد تبني لغريهم أن هـذه الزيـادة   ( :  ٢١/٥١٦ويف جمموع الفتاوى البن تيمية -
ـ صلى اهللا عليه وآله وسلم وقعت خطأ يف احلديث ليست من كالم النيب  ذي وهذا هو ال

فلذلك رجعنا عـن   كالم النيب تبني لنا ولغرينا وحنن جازمون بأن هذه الزيادة ليست من
   اه) احلق خري من التمادي يف الباطلاإلفتاء ا بعد أن كنا نفيت ا أوال فإن الرجوع إىل

  : الكرمي أخي القارئ
  اقد يكون احلق على خالف بعض ما ورثناه من آبائنا أو تلقيناه من مشاخين -
فاقت شـهرته   -عياذا باهللا منه- فإبليسوقد يكون احلق يف صف املغمور ال املشهور  -

  وكم من األنبياء واملرسلني من ال نعرف أمساءهم فضال عن أخبارهم، اآلفاق 
  )٢(وقد يكون احلق يف صف الصغري ال الكبري فقد كان ابن عباس مقدما على األشياخ  -

                                                 
  :فصل يف أخذ العلم عن أهله وإن كانوا صغار السن:  ٢/١١٠ بن مفلحاليف اآلداب الشرعية  ) ٢ 

   ذا كان ثقةالغالم أستاذ إ :بلغين عن ابن عيينة قال: قال اإلمام أمحد  - 
ألن أسأل أمحد بن حنبل عن مسألة فيفتيين أحب إيل من أن أسأل أبا  :وقال علي بن املديين  - 

  إن العلم ليس بالسن، عاصم وابن داود 

 : قال عمر رضي اهللا عنه: وروى اخلالل من حديث عبد الرزاق عن معمر عن ا لزهري قال -
  تعاىل يضعه حيث يشاء إن العلم ليس عن حداثة السن وال قدمه ولكن اهللا

ممن هو أسن منه ومن هو مثله ومـن هـو   ال يكون الرجل عاملا حىت يسمع : وقال وكيع  - 
 ...هذه طريقة اإلمام أمحددونه يف السن 

ويف فنون ابن عقيل وجدت يف تعاليق حمقق أن سبعة من العلماء مات كل واحد منهم ولـه   - 
فمنـهم   غهم الغاية فيما كانوا فيهفعجبت من قصور أعمارهم مع بلوست وثالثون سنة 

اإلسكندر ذو القرنني وأبو مسلم اخلراساين وابن املقفع وسيبويه وأبو متام الطائي وإبـراهيم  
 انتهى كالمه ... النظام وابن الراوندي

، وكان وقافاَ عنـد كتـاب اهللا   ، وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهوالَ كانوا أو شباناَ  - 
  .رواه البخاري وغريه
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الغـين   أو الفقري ال، أو الضعيف ال القوي ، ال الكثري وقد يكون احلق يف صف القليل  -
وال ، وال صغرا وال كـربا  ، وال شهرة وال خفاء ، إخل فاحلق ال يعرف كثرة وال قلة ... 

  إن احلق ال يعرف إال احلجة والربهان ...وال غىن وال فقرا  ، ضعفا وال قوة 
  : الكرمي أخي القارئ 

خذها وعمل ا وال ينتظر بذلك إذنا من أمري أو شيخ احلكمة ضالة املؤمن حيث وجدها أ
فاحلذر احلذر من أن تسلم عقلك لغريك بل ) آمنتم له قبل أن آذن لكم ... ( أو أي أحد

اعرف الرجال باحلق وال تعرف احلق بالرجال قال اإلمام الغزايل يف املنقذ من الضالل ص 
والعاقـل يقتـدي    الرجال باحلق عادة ضعفاء العقول يعرفون احلق بالرجال ال(  : ٥٢

ال تعرف احلق بالرجال بل اعـرف  ( : بقول أمري املؤمنني علي رضي اهللا عنه حيث قال 
فإن كان حقا قبله  والعارف العاقل يعرف احلق مث ينظر يف نفس القول )احلق تعرف أهله 

  اه ) سواء كان قائله مبطال أو حمقا 
فـإذا نسـبت الكـالم     على أكثر اخللق وهذا وهم باطل وهو غالب: (  ٥٤وقال ص 

وأسندته إىل قائل حسن فيه اعتقادهم قبلوه وإن كان باطال وإن أسندته إىل من ساء فيه 
  اه )  وهذا غاية الضالل اعتقادهم ردوه وإن كان حقا

إين أخاف أن يبدل ديـنكم أو أن يظهـر يف   (  وقد قال فرعون عن موسى عليه السالم
  ) األرض الفساد 

                                                                                                                                            
كنت أقـرئ رجـاالَ مـن     :  قال –رضي اهللا عنه  –عن ابن عباس "الصحيحني :" ويف  -

 . عبد الرمحن بن عوف :املهاجرين منهم 

فيه تنبيه على أخذ العلم من أهله وأن صغرت أسنام : قال ابن اجلزري يف كشف املشكل -
 . أو قلت أقدارهم 

تقـرأ علـى هـذا الغـالم     : له فقيل ، وقد كان حكيم بن حزام يقرأ على معاذ بن جبل  -
  اه) إمنا أهلكنا التكرب:اخلزرجى ؟ فقال 
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ومل يزالوا ... له فإنه سيسحرك و عتستمتللطفيل بن عمرو الدوسي احذر حممدا وال قيل و
اهللا غالب على أمره ولكن أكثر و.. ( ولكن ، ) القطن ( به حىت حشا يف أذنيه الكرسف 

  ) الناس ال يعلمون 
ما جـاء  : ولصاحبه وهذا مصعب بن عمري رضي اهللا عنه عندما قال له أسيد بن حضري 

 :ا تسفهان ضعفاءنا ؟ اعتزالنا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة قال له مصـعب بكما إلين
  ) أو جتلس فتسمع فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كففنا عنك ما تكره(

اخلطيـب البغـدادي يف تارخيـه      رواها،  وهذه قصة شيقة وذات عربة يف نفس الوقت
الشام على األوزاعـي فرأيتـه    قدمت :ل قاعبد اهللا بن املبارك (  :بسنده إىل  ١٣/٣٣٨

ببريوت فقال يل يا خراساين من هذا املبتدع الذي خرج بالكوفة يكىن أبا حنيفة فرجعت 
إىل بييت فأقبلت على كتب أيب حنيفة فأخرجت منها مسائل من جياد املسائل وبقيـت يف  

  :ل ذلك ثالثة أيام فجئت يوم الثالث وهو مؤذن مسجدهم وإمامهم والكتاب يف يدي فقا
أي شيء هذا الكتاب فناولته فنظر يف مسألة منها وقعت عليها قال النعمان فما زال قائما 
بعد ما أذن حىت قرأ صدرا من الكتاب مث وضع الكتاب يف كمه مث أقام وصلى مث أخـرج  

   يا خراساين من النعمان بن ثابت هذا :الكتاب حىت أتى عليها فقال يل 
هذا : قلت  ، هذا نبيل من املشايخ اذهب فاستكثر منه :شيخ لقيته بالعراق فقال: قلت

  اه ) أبو حنيفة الذي يت عنه 
أن ابـن  (  : ١/٨٨ويف رواية أخرى ذكرها الشيخ الكاندهلوي يف شرحه على املوطـأ  

مث التقينا مبكة فرأيت األوزاعي جياري أبا حنيفة يف تلك املسـائل واإلمـام    :املبارك قال 
  كيف رأيته ؟: تبت عنه فلما افترقنا قلت لألوزاعي يكشف له بأكثر مما ك

غبطت الرجل بكثرة علمه ووفور عقله وأستغفر اهللا تعاىل لقد كنت يف غلـط  : قال 
  اه)ظاهر الزم الرجل فإنه خبالف ما بلغين عنه

  :الكرميالقارئ أخي 
  :الفقري مستعد للتواصل مع

  أمرا ورد يف البحث من يرغب يف معرفة املزيد حول املوضوع أو يستشكل  -
  وما أحب ذلك إيل إذا كان بآدابه  ، أومن يريد أن ينصح ويصحح ويصوب  -
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  وذلك على عنواين املبني يف آخر هذا التقدمي -
  :وأختم هذا التقدمي بقول البن قتيبة يكتب مباء الذهب

  :١٠ص الرد على اجلهمية واملشبهةو االختالف يف اللفظ يف كتابه ابن قتيبة اإلمام قال-
  :وسيوافق قويل هذا من الناس ثالثة ( 

ال يرعوي وال يرجع ألنه مل يعتقد  رجال منقادا مسع قوما يقولون فقال كما قالوا -
  األمر بنظر فريجع عنه بنظر 

فليس يرد عزتـه   ورجال تطمح به عزة الرياسة وطاعة اإلخوان وحب الشهرة  -
وعه إقراره بـالغلط واعترافـه   ألن يف رج، وال يثين عنانه إال الذي خلق إن شاء 

باجلهل وتأىب عليه األنفة  ويف ذلك أيضا تشتت مجع وانقطاع نظام واخـتالف  
  إخوان عقدم له النحلة والنفوس ال تطيب بذلك إال من عصمه اهللا وجناه 

وال تدخله من مفـارق   ورجال مسترشدا يريد اهللا بعمله ال تأخذه فيه لومة الئم -
  اه) ق أنفة فإىل هذا بالقول قصدنا وإياه أردنا وحشة وال تلفته عن احل

  
 

  عبد الفتاح بن صاحل قديش اليافعي
  صنعاء -اليمن 

  ٧١١٤٥٦٦٠٨/٠٠٩٦٧: تلفون سيار 
  afattah31@hotmail.com: بريد إلكتروين 



 ١٠

  املقدمة 
  

آله احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد خامت األنبياء واملرسلني وعلى 
  :وصحبه أمجعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين وبعد 

الشـارع   إذ السنة ما أمر بـه أعظم املهم يف هذا الباب متييز السنة من البدعة من  فإن
فإن هذا الباب كثر فيه اضطراب الناس يف األصـول  ، مل يشرعه من الدين والبدعة ما
مث إنـه   ،يق خمالفه هو البدعةحيث يزعم كل فريق أن طريقه هو السنة وطر ،والفروع

 من كتـاب  اه)من ذلك من الشر ما ال حيصيه إال اهللا عكم على خمالفه حبكم املبتدع فيقحي
  ١/١٣إلمام ابن تيمية لاالستقامة 

وممـا  ، البدعة اإلضـافية و البدعة احملمودة :حبث موجز يف مسألتني مهمتني ومهاهذا و
سواء كـان   ،املسألتني لط عند الكثريين يف هاتنيدفعين للكتابة يف هذا هو ما رأيته من اخل

  و من قبل املانعنيأ ايزينذلك من قبل 
  : نيلفص وقد قسمت البحث إىل

  : يف البدعة احملمودة  :الفصل األول 
  :وفيه مبحثان 
  :يف تقسيم البدعة إىل حممودة ومذمومة  :املبحث األول 

  : وفيه مسائل
  علم يف ذلك على اإلمجالأقوال أهل ال:  األوىل املسألة

  من أقوال احلنفية يف التقسيم :  ةالثاني واملسألة
  من أقوال املالكية يف التقسيم:  ةالثالث واملسألة
  من أقوال الشافعية يف التقسيم:  ةالرابع واملسألة
  من أقوال احلنابلة يف التقسيم:  ةاخلامسواملسألة 
  من ال يرون التقسيم:  ةالسادس واملسألة

  التوفيق بني القولني :  ةالسابع سألةوامل
  وتقسيم البدعة األحاديث الناهية عن البدعالتوفيق بني :  ةالثامن واملسألة



 ١١

  :أمثلة البدعة احملمودة عند األئمة يف  : واملبحث الثاين
  : وفيه مسائل

  من األمثلة عند احلنفية :  األوىل املسألة
  كية من األمثلة عند املال:   ةالثاني املسألة
  من األمثلة عند الشافعية :  ةالثالث املسألة
  من األمثلة عند احلنابلة :  ةالرابع املسألة

  :البدعة اإلضافية يف :  والفصل الثاين 
  :وفيه مباحث 

  والبدعة احلقيقية  معىن البدعة اإلضافية: املبحث األول 
   اإلضافية يف تقييد املطلق وهي الصورة األوىل من البدعة: واملبحث الثاين 

   عليه وآله وسلمصلى اهللا عند الصحابة يف حياته  تقييد املطلقمناذج من : واملبحث الثالث 
   عليه وآله وسلمصلى اهللا عند الصحابة بعد وفاته تقييد املطلق مناذج من : واملبحث الرابع 

  عند السلف واألئمة تقييد املطلق مناذج من : واملبحث اخلامس 
  عند املذاهب األربعة تقييد املطلق مناذج من  :واملبحث السادس 

  :وفيه مسائل 
  عند احلنفية تقييد املطلق مناذج من : املسألة األوىل 
  عند املالكية تقييد املطلق مناذج من : املسألة الثانية 
  عند الشافعية تقييد املطلق مناذج من : املسألة الثالثة 

  عند احلنابلةق تقييد املطلمناذج من : املسألة الرابعة  
  عند من يعدها مذمومة تقييد املطلق مناذج من : واملبحث السابع 
  يف إطالق املقيد وهي الصورة الثانية من البدعة اإلضافية:  واملبحث الثامن

  :وفيه مسائل 
  يف أقوال أهل العلم يف املسألة وأدلتهم: املسألة األوىل 
  ن حيث الزيادةمناذج من إطالق املقيد م: واملسألة الثانية 
  مناذج من إطالق املقيد من حيث التبديل : واملسألة الثالثة 



 ١٢

وقد رجعت يف هذا البحث إىل مراجع كثرية جدا من كتب الفقه واحلديث والشروح 
ألفـت   اليتكتب إىل الكثري من الو، والتفسري واألصول وقواعد الفقه واملعتقد وغريها

  :ومنها خاصةالبدعة  يف موضوع
 لشاطيب ل االعتصام - ١

 البن وضاح  والنهي عنها البدع - ٢

 للطرطوشي  احلوادث والبدع - ٣

 أليب شامة  واحلوادث الباعث على إنكار البدع - ٤

 االتباع واالبتداع للسيوطي - ٥

 إقامة احلجة للكنوي - ٦

 لغماريعبد اهللا الصنعة ل إتقان - ٧

 لدرك للغماريحسن التفهم وا - ٨

 اجليزاين قواعد معرفة البدع حملمد - ٩

 لغامديسعيد بن ناصر ال حكامهاوأالبدعة حقيقة  -١٠

 احلضرمي حتقيق البدعة لعلي بن حممد بن حيي -١١

  عبد اهللا بن حمفوظ احلضرميالبدعة والسنة ل -١٢
 عيسى بن مانع احلمرييالبدعة احلسنة ل -١٣

 ٤يف جملة األمحدية العدد عبد السميع حممد األنيس ل حبث يف اهليئات املستحدثة -١٤

 لعلي حمفوظ اإلبداع يف مضار االبتداع -١٥

  وغريها من الكتب اليت ألفت يف املوضوع -١٦
سيالحظها القارئ أمور كثرية ب ريه ممن حتدث عن املوضوعغالفقري ميتاز عن  حبث لكن

 .عند االطالع عليه إن شاء اهللا

  عبد الفتاح بن صاحل قديش اليافعي
  صنعاء -اليمن 

  هـ ١٤٢٦غرة ذي القعدة 



 ١٣

   
  : الفصل األول

  البدعة احملمودة 
  : ألولاملبحث ا 

  تقسيم البدعة إىل حممودة ومذمومة
  : املسألة األوىل

  أقوال أهل العلم يف ذلك على سبيل اإلمجال
  

  : البدعة 
وإما عملية وهذه حمل احلديث عنها  ،هذه حمل احلديث عنها كتب العقائدإما اعتقادية ف

  :وحديثنا هنا إمنا هو عن هذه األخرية  ،كتب الفروع واألحكام
ر األئمة من حنفية وشافعية وحنابلة وهو قول أكثر املتأخرين من وقد ذهب مجهو -

 حممود ومذموم : املالكية إىل أن البدعة تنقسم إىل قسمني

الوجوب واالسـتحباب  : ومن املقسمني للبدعة من قسمها إىل األحكام اخلمسة  -
  واإلباحة والكراهة والتحرمي 

وأا كلـها   ةومذموم ةحممودوذهب بعض أهل العلم إىل أن البدعة ال تنقسم إىل  -
ووافقهم على ذلك بعـض  ، !!!حكاه القرايف عن أصحابه من املالكية ، مذمومة 
  احلنابلة 

  
  :ضمن املباحث التالية وإليك بعض أقوال أهل العلم يف ذلك 



 ١٤

  ةالثاني املسألة
  تقسيم البدعة عند احلنفية

  
خالف السـنة  ] وهي[ع بدعة مج :البدع ( :١/٨٦بريقة حممودية قال اخلادمي يف كتابه 
البدعة يف الشريعة إحداث ما مل يكن يف  عهد : وهذا معىن ما قالوا، اعتقادا وعمال وقوال

  .  عليه وآله وسلمرسول اهللا صلى اهللا تعاىل 
   .البدعة ما أحدث على غري قياس أصل من أصول الدين :وعن زين العرب

الكتاب وال من السنة سند ظـاهر أو  البدعة الرأي الذي مل يكن له من : وعن اهلروي
  .خفي مستنبط

فالبدعة ، الفا لسنة أو حلكمة مشروعية سنةالبدعة املمنوعة ما يكون خم :وقيل عن الفقهية
  اه )احلسنة ال بد أن تكون على أصل وسند ظاهر أو خفي أو مستنبط

ـ  ) ليس منه ما(: ١/٨٨وقال أيضا  ي أي رأيا ليس له يف الكتاب عاضد ظـاهر أو خف
  . أي مردود على فاعله ) فهو رد(ملفوظ أو مستنبط 

اليوم أكملت { كضوء الشمس بشهادة  بأن ديننا قد كمل وظهر فيه تلويح: قال املناوي 
فمقبول كبناء حنو  قواعد الشرعوأما ما شهد له . فالزيادة ليست مبرضية } لكم دينكم 

  اه ) رباط ومدارس وتصنيف الكتب
!!! اعتقادا )  بدعة حسنةولو تتبعت كل ما قيل فيه (  : ١/٩٨ضا أيبريقة حممودية ويف 

إذ ما يكون من العادة ليس ببدعة شرعية كما ) من جنس العبادة ( أو عمال قوال أو خلقا 
إهلا أو رسوال بـل إمجاعـا أو قياسـا    ) الشارع ( جانب ) وجدته مأذونا فيه من ( مر 

وإشارة النص معىن ثبـت  ، طريق داللة النصب) أو داللة(أي طريق إشارة النص ) إشارة(
  اه) بالنظم لكن من غري سوق النظم له

منوعة ما تكون خالف سنة أو حكمـة  املالبدعة (  : ٩٤/ ٤ أيضا بريقة حمموديةويف 
فحكمة مشروعية السواك دفع األذى وإزالة الرائحة الكريهة وتطهري الفم  مشروعية سنة

وقرر أن البدعة احلسنة ما يكون له إعانة ألمر كمة وال شك أن الدخان خمالف هلذه احل
  اه )  ديين



 ١٥

ومل اليت حدثت بعد رسـول اهللا  ) وشر األمور حمدثاا( : ١/٧٢أيضا  بريقة حمموديةويف 
أو حدثت بعـد اخللفـاء   إىل إذا  عليه وآله وسلميكن هلا إشارة منه صلى اهللا تعاىل 

  اه )  الراشدين أو بعد الصحابة بل بعد التابعني
البدعة يف األصل إحداث أمر مل يكن ( : ١١/١٢٦شرحه على البخاري قال  العيين يف و

إن كانـت ممـا   :  مث البدعة على نوعني.  عليه وآله وسلميف زمن رسول اهللا صلى اهللا 
وإن كانت مما يندرج حتت مستقبح  .يندرج حتت مستحسن يف الشرع فهي بدعة حسنة

  اه ) يف الشرع فهي بدعة مستقبحة
والبدعة لغة كل شيء عمل على غري مثال سابق وشـرعا  : ( ٥/٢٣٠أيضا قال  العيين و

   عليه وآله وسلمإحداث ما مل يكن له أصل يف عهد رسول اهللا صلى اهللا 
وبدعة حسنة وهي ما رآه املؤمنـون  بدعة ضاللة وهي اليت ذكرنا : وهي على قسمني 

 اه ) و األثر أو اإلمجاع حسنا وال يكون خمالفا للكتاب أو السنة أ

 ...البدعة مخسة أقسـام : ( ١/٥٦٠ته على شرح احلصكفي حاشيوقال ابن عابدين يف 
  اه )  وإال فقد تكون واجبة

أي [ وقد دخل اآلن فيها بني الطائفتني: ( ٢/٢٧١وقال السعد التفتازاين يف شرح املقاصد 
لتكوين ومسئلة االسـتثناء يف  اختالف يف بعض األصول كمسئلة ا ]األشعرية واملاتريدية

واحملققون من الفريقني ال ينسـبون أحـدمها إىل    ،اإلميان ومسألة إميان املقلد وغري ذلك
البدعة والضاللة خالفا للمبطلني املتعصبني حىت رمبا جعلوا االختالف يف الفروع أيضا 

ري أن يكـون  احملدث يف الدين من غ البدعة املذمومة هووال يعرفون أن  ...بدعة وضاللة
  يف عهد الصحابة والتابعني ال دل عليه الدليل الشرعي 

ومن اجلهلة من جيعل كل أمر مل يكن يف زمن الصحابة بدعة مذمومة وإن مل يقم دليـل  
وال يعلمون أن املراد بذلك  ،إياكم وحمدثات األمور: متسكا بقوله عليه السالم  على قبحه

  اه)ع اهلوى وثبتنا على اقتفاء اهلدىا اهللا من اتباعصمنهو أن جيعل يف الدين ما ليس منه 
املراد أن كل بدعة يف الـدين  : (  ٩ص ) شرعة اإلسالم ( وقال الرومي يف شرحه على 

من البدعة مـا   وإال فقد حققوا أنكانت على خالف مناهجهم وطريقتهم فهو ضاللة 



 ١٦

ف ومنها ما هي مردودة وهي ما أحدث بعـدهم علـى خـال   … هي حسنة مقبولة
  اه )مناهجهم

: أي قولـه تعـاىل  [ وليس يف اآليـة (: ٢٧/١٩٢روح املعاين يف تفسريه األلوسي وقال 
والذي تدل عليه ظاهراً ذم عـدم   ما يدل على ذم البدعة مطلقا،)] ورهبانية ابتدعوها(

يف  وتفصيل الكالم يف البدعة، ما ذكره اإلمام حميي الدين النـووي رعاية ما التزموه، 
البدعة مخسة أقسام واجبة ومندوبة وحمرمة ومكروهة : سلم، قال العلماءشرح صحيح م

  اه)ومباحة
نعمـت  : حدث يف زمن عمر وقال يف حقـه  : (  ٣٣وقال اللكنوي يف إقامة احلجة ص

ووصفها باحلسن إشعارا بأنه ليس كل حمدث مساها بدعة باعتبار املعىن العام ، البدعة هي 
كل بدعـة ضـاللة فكيـف توصـف      رعي حىت يرد أنولوُ يرد املعىن الش عام ضاللة

  اه )؟باحلسن
  :وأما احلادث بعد األزمة الثالثة فيعرض على أدلة الشرع : (  ٥٦وقال ص 

 فإن وجد نظريه يف  العهود الثالثة أو دخل يف قاعدة من قواعد الشرع مل يكن بدعـة 
وإن أطلقت ل الشرع ألا عبارة عما ال يوجد يف القرون الثالثة وليس له أصل من أصو

  عليه البدعة قيدته باحلسنة
وإن ارتكبه من يعـد مـن    وإن مل يوجد له أصل من أصول الشرع صار بدعة ضاللة

أرباب الفضيلة أو من يشتهر باملشيخة فإن أفعال العلماء والعباد ليست حبجة ما مل تكـن  
  اه ) مطابقة للشرع 



 ١٧

  ةالثالث املسألة
  تقسيم البدعة عند املالكية

روى حممد بن حيي عن مالك يف املدونة أنه (  : ٤٨يف احلوادث والبدع للطرطوشي ص 
إنه حلسن وهو أمر حمدث مل يكـن يف زمـن أيب بكـر وعمـر     : قال عن قنوت الوتر 

  اه )وعثمان
نعمت البدعة يف لسان العرب : وأما قول عمر(:  ٢/٦٨قال ابن عبد الرب يف االستذكار و 

  داؤه اختراع ما مل يكن وابت
فما كان من ذلك يف الدين خالفا للسنة اليت مضى عليها العمل فتلك بدعة ال خري فيهـا  

  وواجب ذمها والنهي عنها واألمر باجتناا وهجران مبتدعها إذا تبني له سوء مذهبه 
كما قال عمـر   وما كان من بدعة ال ختالف أصل الشريعة والسنة فتلك نعمت البدعة

  اه )ألن أصل ما فعله سنة
احملـدثات  اعلموا علمكم اهللا أن (  : ١٠/١٤٧ ابن العريب يف شرحه على الترمذي قالو

  . ، فهذا باطل قطعاً حمدث ليس له أصل إال الشهوة والعمل مبقتضى اإلرادة:  على قسمني
واألئمة الفضالء، وليس احملـدث   ، وحمدث حبمل النظري على النظري، فهذه سنة اخللفاء

ما يأتيهم من ذكر من ( :  للفظ حمدث وبدعة وال ملعناها، فقد قال تعاىلوالبدعة مذموماً 
  نعمت البدعة هذه :وقال عمر) رم حمدث 

وخمالفة السنة  ، ويذم من احملدثات ما دعا إىل ضاللةوإمنا يذم من البدعة ما خالف السنة
  اه )  وأما ما كان مردودا إىل قواعد األصول ومبنيا عليها فليس بدعة وال ضاللة

كل بدعة صدرت من خملوق فال خيلو أن يكون هلـا  ( :  ٢/٨٤ تفسريهوقال القرطيب يف 
  :أصل يف الشرع أو ال 

، فهي  يهلاهللا إليه وحض رسوله ع فإن كان هلا أصل كانت واقعة حتت عموم ما ندب 
ا يف حيز املدح وإن مل يكن مثاله موجوداً كنوع من اجلود والسخاء وفعل املعروف ، فهذ

  . فعله من األفعال احملمودة ، وإن مل يكن الفاعل قد سبق إليه 
نعمت البدعة هذه ، ملا كانت من أفعـال اخلـري   : ويعضد هذا قول عمر رضي اهللا عنه 

قد صالها إال أنـه   عليه وآله وسلموداخلة يف حيز املدح ، وهي وإن كان النيب صلى اهللا 



 ١٨

عليها ، فمحافظة عمر رضي اهللا عنه عليهـا ،  تركها ومل حيافظ عليها ، وال مجع الناس 
  .  بدعة لكنها بدعة حممودة ممدوحةومجع الناس هلا ، وندم إليها ، 

قـال معنـاه    وإن كانت يف خالف ما أمر اهللا به ورسوله فهي يف حيز الذم واإلنكـار 
  . اخلطايب وغريه 

األمور حمدثاا وكـل  وشر : يف خطبته  عليه وآله وسلموهو معىن قوله صلى اهللا : قلت 
بدعة ضاللة ، يريد ما مل يوافق كتابا أو سنة ، أو عمل الصحابة رضي اهللا عنهم، وقد بني 

، وهـو   وهذا إشارة إىل ما ابتدع من قبيح وحسن ...من سن يف اإلسالم : هذا بقوله 
 اه ) أصل هذا الباب 

قول تصريح من عمـر  وهذا ال ...نعمت البدعة  :قال(  ١/٢٠٧ويف شرح املوطأ للباجي
رضي اهللا عنه بأنه أول من مجع الناس على قيام رمضان على إمام واحد بقصد الصالة م 

ألن البدعة هو ما ابتدأ فعلـه املبتـدع دون أن   ورتب ذلك يف املساجد ترتيبا مستقرا 
يتقدمه إليه غريه فابتدعه عمر وتابعه عليه الصحابة والناس إىل هلم جرا وهذا أبني يف 

حة القول بالرأي واالجتهاد وإمنا وصفها بنعمت البدعة ملا فيها من وجوه املصـاحل  ص
  اه) اليت ذكرناها

وصـفها  ) فقال عمر نعمت البدعة هذه ( (:   ١/٣٤٠ وقال الزرقاين يف شرح املوطأ
وقال ابـن عمـر يف    بنعمت ألن أصل ما فعله سنة وإمنا البدعة املمنوعة خالف السنة

ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها علـيهم إال   ( :وقال تعاىل ،مت البدعةنع : صالة الضحى
  اه )  وأما ابتداع األشياء من عمل الدنيا فمباح قاله ابن عبد الرب )٣()ابتغاء رضوان اهللا 

                                                 
إن : رضي اهللا عنه قال أمامة الباهلي أيب عن(: ١١/٦٨٩ ه بسندهتفسرييف  بن جرير الطربي روى )٣

وإمنا القيام شيء ابتدعتموه، وإن قوماً اهللا كتب عليكم صيام رمضان ومل يكتب عليكم قيامه، 
يكتبها اهللا عليهم، ابتغوا ا رضوان اهللا، فلم يرعوها حق رعايتها، فعام اهللا ابتدعوا بدعة مل 

ا ورهبانِيةً ابتدعوها ما كَتبناها علَيهِم إِلَّا ابتغاَء رِضوان اِهللا فَما رعوها حق رِعايته(: ، فقالبتركها
هنوا منَآم ينا الَّذنيفََآتم ريكَثو مهرأَج قُونَمفَاس مهاه)ن   

إن الذين وصفهم اهللا بأم مل : وأوىل األقوال يف ذلك بالصحة أن يقال: (مث قال ابن جرير بعدها
، وذلك أن اهللا جل ثناؤه أخرب أنه آتى يرعوا الرهبانية حق رعايتها بعض الطوائف اليت ابتدعتها
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  : وأا مخسة أقسام ، واحلق التفصيل (  :وما بعدها  ٤/٢٠٤وقال القرايف يف الفروق 
  ...قواعد الوجوب وأدلته من الشرعله وهو ما تتناو :قسم واجب 
  ...قواعد التحرمي وأدلته من الشريعةحمرم وهو بدعة تناولتها : القسم الثاين 

وهو ما تناولته قواعـد النـدب وأدلتـه مـن      ، من البدع مندوب إليه :القسم الثالث 
  ...الشريعة

  ...وقواعدها ة الكراهة من الشريعةوهي ما تناولته أدل، بدع مكروهة  : القسم الرابع
  اه )  وهي ما تناولته أدلة اإلباحة وقواعدها من الشريعة، البدع املباحة  :القسم اخلامس 

واحلق : قوله (  :وما بعدها  ٤/٢٠٤ويف ذيب حممد حسني مفيت املالكية مبكة للفروق 
ـ ، التفصيل إخل هي الطريقة اليت بىن عليها الفرق بني القاعدتني املذكورتني  ن وصححه اب

وإليها ذهب من املالكية غري واحد كاإلمام حممد الزرقاين فقال يف شرحه علـى  ، الشاط 
ة وحـديث كـل بدعـة ضـاللة عـام      وتنقسم البدعة إىل األحكام اخلمس: املوطإ 

  ...خمصوص
وغري واحد من الشافعية منهم اإلمام النووي والعز بن عبد السالم شـيخ األصـل ففـي    

البدعة بكسر الباء يف الشرع هي : عن العلقمي قال النووي  العزيزي على اجلامع الصغري
وهي منقسمة إىل حسنة ،  عليه وآله وسلمإحداث ما مل يكن يف عهد رسول اهللا صلى اهللا 

وقال ابن عبد السالم يف آخر القواعد البدعة منقسمة إىل واجبة وحمرمة ومندوبة ، وقبيحة 
  ...ومكروهة ومباحة 

من : ما أشار إليه العالمة احلفين يف حاشيته على اجلامع الصغري  وحاصل هذه الطريقة هو
  حقيقية ومشتبهات  :نوعان  عليه وآله وسلمأن البدعة مبعىن ما مل يكن يف عهده صلى اهللا 

وشهد له أصل من أصـول  ، فاحلقيقية هي املقابلة للسنة فالسنة ما فعل يف الصدر األول 
ومل يشهد له أصل من أصول ، بعد الصدر األول  والبدعة احلقيقية ما أحدث، الشرع 
  ...الشرع  

                                                                                                                                            
، فلو مل يكن منهم بذلك على أن منهم من قد رعاها حق رعايتهافدل الذين آمنوا منهم أجرهم، 

  اه)فََآتينا الَّذين َآمنوا منهم أَجرهم(: من كان كذلك مل يكن مستحق األجر الذي قال جل ثناؤه 
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واملشتبهات تعرض على أصول الشرع فإن وافقت الواجب كانت  واجبة أو املنـدوب  
   نت مكروهة أو املباح كانت مباحة كانت مندوبة أو املكروه كا

الزائد  وباجلملة فتقسيم البدعة مع السنة على حنو تقسيم النحويني حرف اجلر األصلي مع
  : إىل ثالثة أقسام 

  وهو ما دل على معىن خاص واحتاج ملتعلق يتعلق به  :أصلي 
  وهو ما ال يدل على معىن خاص  وال حيتاج ملتعلق  : وزائد

  ومل حيتج ملتعلق ، وهو ما دل على معىن خاص  :وشبيه ما 
هذه الطريقة  فكما انقسم حرف اجلر إىل هذه الثالثة كذلك البدعة مع السنة تنقسم على

  : إىل ثالثة 
  الشرع وشهد له أصل من أصول ، وهي ما فعل يف الصدر األول  :سنة 

  ومل يشهد له األصل ، وهو ما مل يفعل يف الصدر األول  :وبدعة 
  وهو ما مل يفعل يف الصدر األول وشهد له األصل : ومشتبهات 

أن ما حيرم وينهى عنه مـن  وتوضيح الفرق بني القاعدتني املذكورتني على هذه الطريقة 
البدع هو املراد بالبدعة القبيحة يف كالم النووي الصادقة على احملرمة وعلى املكروهة وأن 

  اه ) ما ال ينهى عنه منها هو املراد بالبدعة احلسنة الصادقة على الواجبة واملندوبة واملباحة 
ـ    ٤٣١٨وقال ابن عاشور يف التحرير والتنـوير    ورهبانيـة  ( اىل يف تفسـري قولـه تع

حجة النقسام البدعة إىل حممودة ومذمومـة حبسـب   ]  اآلية [ ويف (  ...) :ابتدعوها
كما حققه الشهاب  اندراجها حتت نوع من أنواع املشروعية فتعتريها األحكام اخلمسة

  . القرايف وحذاق العلماء 
ع النـاس علـى   وأما الذين حاولوا حصرها يف الذم فلم جيدوا مصرفا وقد قام عمر ملا مج

  اه . ) البدعة هذه   نعمت:  قارئ واحد يف قيام رمضان 
  : لبدع قد قسمها العلماء على مخسة أقسام ا: (  ٢/٢٥٧ويف املدخل البن احلاج 

...  وهـي املباحـة  : البدعة الثالثة ...بدعة مستحبة : البدعة الثانية ... بدعة واجبة 
  اه )  وهي احملرمة: عة اخلامسة البد... وهي املكروهة : البدعة الرابعة 

  : لبدع ثالثة أضرب ا: (  ٤/٢٧٧ويف املدخل أيضا 
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وهو كل مبتدع موافـق  ، ما كان حسنا : الضرب الثاين ... ما كان مباحا : أحدها 
ما كان خمالفـا للشـرع   : الضرب الثالث  ... لقواعد الشريعة غري خمالف لشيء منها

  اه)...الشريف الشريف أو مستلزما ملخالفة الشرع 
ما لـيس  ...): (من أحدث يف أمرنا:(وقال األيب يف شرح صحيح مسلم يف شرح حديث
فيتناول املنهيات والبـدع الـيت مل    ،من أمره هو ما مل يسنه ومل يشهد الشرع باعتباره

وأما اليت شهد باعتبار أصلها فهي جائزة وهـي مـن أمـره     ،يشهد الشرع باعتبارها
  ١٧٧وانظر اإلبداع يف مضار االبتداع لعلي حمفوظ ص اه)،ةكاملستحدثات املستحسن
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  ةالرابعاملسألة 

  تقسيم البدعة عند الشافعية
  

حدثنا أبو بكر اآلجري ثنا عبداهللا بن حممد العطشـي  (  : ٩/١١٣يف احللية  أبو نعيمقال 
 :ثنا إبراهيم بن اجلنيد ثنا حرملة بن حيىي قال مسعت حممد بن إدريـس الشـافعي يقـول   

فما وافق السنة فهو حممود وما خـالف  ،  بدعة حممودة وبدعة مذمومة : البدعة بدعتان
  اه ) السنة فهو مذموم واحتج بقول عمر بن اخلطاب يف قيام رمضان نعمت البدعة هي 

   :احملدثات ضربان ( :  قال أن الشافعي ١/٤٦٩البيهقي يف مناقب الشافعي وروى 
أثرا أو إمجاعا فهذه بدعة الضالل وما أحدث من اخلري ما أحدث خيالف كتابا أو سنة أو 

يف العقل والنقل ابن تيمية  عنهقال  اه ) فهذه حمدثة غري مذمومةال خيالف شيئا من ذلك 
  اه ) رواه البيهقي بإسناده الصحيح يف املدخل ( : ١/٢٤٨
 حسن كونه حمدثا فكم من حمدثوال مينع من ذلك ( : ١/٢٧٦ قال الغزايل يف اإلحياءو

كما قيل يف إقامة اجلماعات يف التراويح إا من حمدثات عمر رضي اهللا عنه وأا بدعـة  
  اه ) يصادم السنة القدمية أو يكاد يفضي إىل تغيريها  إمنا البدعة املذمومة ماحسنة 

ليس كل ما أبدع منهيا بل املنهي بدعة تضاد سنة ثابتة وترفع (  :٢/٣ يف اإلحياء أيضاًو
إذا تغـريت   بل اإلبداع قد جيـب يف بعـض األحـوال   الشرع مع بقاء علته  أمرا من
  اه)األسباب

البدعة فعل ما مل يعهد يف عصر رسول (  : ٢/٢٠٤ه وقال العز بن عبد السالم يف قواعد
  .  عليه وآله وسلماهللا صلى اهللا 

، وبدعة مكروهـة  ، وبدعة مندوبة ، وبدعة حمرمة ، بدعة واجبة : وهي منقسمة إىل 
  وبدعة مباحة 

  : والطريق يف معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة 
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، وإن دخلت يف قواعد التحرمي فهي حمرمـة  ، فإن دخلت يف قواعد اإلجياب فهي واجبة 
وإن دخلت يف قواعد املكروه فهي مكروهة ، وإن دخلت يف قواعد املندوب فهي مندوبة 

   اه )  باحة وإن دخلت يف قواعد املباح فهي م، 
بدع مستحسنة  إىلمث احلوادث منقسمة ( : وما بعدها  ٢٢قال أبو شامة يف الباعث صو

  ...واىل بدع مستقبحة 
ورجاء الثواب ملن حسنت نيته  هلا واالستحبابفالبدع احلسنة متفق على جواز فعلها  

ـ  ن فعلـه  فيها وهي كل مبتدع موافق لقواعد الشريعة غري خمالف لشيء منها وال يلزم م
  ... حمذور شرعي

كل ما كـان   :وهي  وإنكارهاوأما البدع املستقبحة فهي اليت أردنا نفيها ذا الكتاب  
 باختالفحمرم ومكروه وخيتلف ذلك  إىلخمالفا للشريعة أو ملتزما ملخالفتها وذلك منقسم 

وتارة ال ما يوجب التحرمي  إىلالوقائع وحبسب ما به من خمالفة الشريعة تارة ينتهي ذلك 
  اه ) يتجاوز صفة كراهة الترتيه 

  :وبدعة ضالل ، بدعة هدى: البدعة بِدعتاَن ( :  ١/١٠٦النهاية وقال ابن األثري يف 
فهو يف حيـز   عليه وآله وسلمفما كان يف خالف ما أمر اهللا به ورسوله صلى اهللا  -

  الذّم واإلنكار 
وحض عليه اهللا أو رسوله فهـو يف   وما كان واقعا حتت عموم ما ندب اهللا إليه  -

 حيز املدح 

ما مل يكن له مثال موجود كنوع من اجلُود والسخاء وفعل املعروف فهو من ىل و -
  اه )  األفعال احملمودة 

: قال العلماء البدعة مخسـة أقسـام   (  : ٦/١٥٤مسلم  ه علىقال النووي يف شرحو
  اه )  واجبة ومندوبة وحمرمة ومكروهة ومباحة

البدعة يف الشرع هي إحداث مـا مل  (: ٣/٢٠ قال النووي يف التهذيب األمساء واللغاتو
  وهي منقسمة إىل حسنة وقبيحة صلى اهللا علبه وسلم  يكن يف عهد رسول اهللا

البدعة منقسمة إىل واجبـة وحمرمـة   : وقال الشيخ عز الدين بن عبد السالم يف القواعد 
  اه ... )  ومندوبة ومكروهة
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 تارة تكون بدعة شـرعية  : والبدعة على قسمني: (  ١/١٦٢بن كثري يف تفسريه وقال ا
كقول أمـري   وتارة تكون بدعة لغوية، فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة : كقوله 

نعمت البدعة  : املؤمنني عمر بن اخلطاب عن مجعه إياهم على صالة التراويح واستمرارهم
  اه )  هذه

مما تندرج حتت مستحسن ن كانت إوالتحقيق أا ( :  ٤/٢٥٣ الفتح قال ابن حجر يفو
وأن كانت مما تندرج حتت مستقبح يف الشرع فهي مستقبحة وإال  يف الشرع فهي حسنة
   اه ) وقد تنقسم إىل األحكام اخلمسة فهي من قسم املباح 

والبدعة هي ما أحدث على غري مثال (  : ٣٢٧-١/٣٢٦وقال السخاوي يف فتح املغيث 
فيشمل احملمود واملذموم ولذا قسمها العز بن عبد السالم كما سأشري إليـه إن  قدم مت

ولكنها خصـت   شاء اهللا عند التسميع بقراءة اللحان اىل األحكام اخلمسة وهو واضح
  اه )  عليه وآله وسلمشرعا باملذموم مما هو خالف املعروف عن النيب صلى اهللا 

وال جائز أن يكون مباحا ألن االبتداع : ( قوله و(  : ١/١٨٤وقال السيوطي يف احلاوي 
كالم غري مسلم ألن البدعة مل تنحصر يف احلرام  ) يف الدين ليس مباحا بإمجاع املسلمني

  واملكروه بل قد تكون أيضا مباحة ومندوبة وواجبة 
يف الشرع على ما يقابل السـنة  ] البدعة [ تطلق ( :  ١/١٠٥وطأ على امل هشرح وقال يف
  اه... ) مث تنقسم إىل األحكام اخلمسة  عليه وآله وسلممل يكن يف عهده صلى اهللا  أي ما

هل االجتمـاع  : وقول السائل (  :١٥٠وقال ابن حجر اهليتمي يف الفتاوى احلديثية ص
  ؟  للبدع املباحة جائز

 البدعة فعل ما مل يعهد يف عهـد : نعم هو جائز قال العز بن عبد السالم رمحه اهللا :جوابه 
  ... وتنقسم إىل مخسة أحكام   عليه وآله وسلمصلى اهللا النيب 

وهو حممول علـى  ) كل بدعة ضاللة : ويف احلديث :( وذكر كالم العز السابق مث قال 
  اه ... )  احملرمة ال غري

... وواجبة ...  حمرمة : البدعة مخسة أنواع (  : ١/٤٤٠وقال املناوي يف فيض القدير 
  اه ) ومباحة  ...  ومكروهة...ومندوبة 
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أن البدع احلسنة متفق على  واحلاصل( :١/٢٧١وقال الدمياطي يف حاشية إعانة الطالبني 
ومنها ما هـو فـرض   ندا وهي ما وافق شيئا مما مر ومل يلزم من فعله حمذور شرعي  

  اه) كفاية كتصنيف العلوم 
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  ةاخلامس املسألة
  تقسيم البدعة عند احلنابلة

  
جرت حمدثات ال تصادم الشريعة وال وقد  (:  ١/٢٦جلوزي يف تلبيس إبليس قال ابن ا

كما روى أن الناس كانوا يصلون يف رمضان وحدانا  يتعاطى عليها فلم يروا بفعلها بأسا
وكان الرجل يصلي فيصلي بصالته اجلماعة فجمعهم عمر بن اخلطاب على أيب بن كعب 

  البدعة هذه ألن صالة اجلماعة مشروعة  رضي اهللا عنهما فلما خرج فرآهم قال نعمت
نعمت البدعة كم من أخ يستفاد ودعـوة مسـتجابة ألن   : وإمنا قال احلسن يف القصص 

    الوعظ مشروع ومىت أسند احملدث إىل أصل مشروع مل يذم
فأما إذا كانت البدعة كاملتمم فقد اعتقد نقص الشريعة وإن كانت مضادة فهي أعظم فقد 

ن أهل السنة هم املتبعون وأن أهل البدعة هم املظهرون شيئا مل يكن قبـل  بان مبا ذكرنا أ
  اه ) وال مستند له 

وقد روى احلافظ أبو نعيم بإسناد (  : ٢٦٧وقال ابن رجب يف جامع العلوم واحلكم ص 
عن إبراهيم بن اجلنيد قال مسعت الشافعي يقول البدعة بدعتان بدعـة حممـودة وبدعـة    

نة فهو حممود وما خالف السنة فهو مذموم واحتج بقول عمر رضي مذمومة فما وافق الس
  اهللا عنه نعمت البدعة هي 

املذمومة ما لـيس هلـا   أصل البدعة أن  ومراد الشافعي رضي اهللا عنه ما ذكرناه من قبل
أصل يف الشريعة ترجع إليه وهي البدعة يف إطالق الشرع وأما البدعة احملمودة فمـا  

وإمنا هي بدعة لغـة ال شـرعا   ان هلا أصل من السنة ترجع إليه وافق السنة يعين ما ك
ملوافقتها السنة وقد روى عن الشافعي كالم آخر يفسر هذا وأنه قال احملدثات ضربان ما 

  أحدث مما خيالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إمجاعا فهذه البدعة الضاللة 
دثة غري مذمومة وكثري وما أحدث فيه من اخلري ال خالف فيه لواحد من هذا وهذه حم

  اه ) من األمور اليت أحدثت ومل يكن قد اختلف العلماء يف أا بدعة حسنة 
  :كل بدعة ضاللة : ( ١٤١ص حتقيق الربهان وقال مرعي الكرمي يف
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: قال ابن عبد السالم رمحه اهللا تعاىل .  هذا الكالم ليس على إطالقه ، بل قيده العلماء 
  اه ) رمة ،ومندوبة ، ومكروهة ،ومباحة تنقسم إىل واجبة، وحم

وقد غلب لفظ البدعة (  : ١٧٥– ١/١٧٣ شرح احلائية وقال السفاريين يف لوائح األنوار
على احلدث املكروه يف الدين مهما أطلق هذا اللفظ ومثله لفظ املبتدع ال يكاد يسـتعمل  

الذم ألن املراد أنه وأما من حيث أصل االشتقاق فإنه يقال ذلك يف املدح وإال يف الذم 
  وهلذا يقال يف الشيء القائق مجاال ما هو إال بدعة شيء خمترع على غري مثال سابق 

فإن قلت احملدثات منقسمة إىل بدع مستحسنة وإىل بدع مستقبحة كما قـال اإلمـام   
ولكن تسمية املستحسن من ذلك بدعة علـى سـبيل    قلت األمر كذلك... الشافعي 

  فالبدع املراد ا ما خالف املشروع وتعدى به إىل املممنوع التوسع ااز وإال 
اه مث .... ) وأما احملدثات احلسنة فجائزة ومنها ما هو واجب ومنها ما هو مسـتحب  

  ضرب األمثلة لذلك 
 : واملقصود بيان ما حنن عليه من الدين وأنـه : ( )٤( الوهاب حممد بن عبدالشيخ  وقال

، ومتابعة الرسول فيها خنلـع مجيـع    فيها خبلع مجيع الشرك عبادة اهللا وحده ال شريك له
اه انظر ) وحنو ذلك فهذا حسن ...كجمع املصحف  إال بدعة هلا أصل يف الشرعالبدع 

   الرسالة السادسة عشرة ٥/١٠٣ ضمن مؤلفات الشيخ الرسائل الشخصية للشيخ 
  

  : فائدة 
حيـث  بدعة إىل حممود ومذموم من العجيب أن ابن حزم الظاهري ممن يقولون بتقسيم ال

كل ما قيل أو فعل مما ليس له أصل فيما نسب إليه : والبدعة (  : ١/٤٧قال يف اإلحكام  
   عليه وآله وسلمصلى اهللا 

                                                 
ن وهللا فنح( :  ١/٥٧وهو يف الدرر السنية   ٣٩قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب كما يف رسائله الشخصية ص   ٤

أين أدعي االجتهاد   ءومن البهتان الذي أشاع األعدا على مذهب اإلمام أمحد بن حنبلاحلمد متبعني غري مبتدعني 
   ١/٢٢٧اه ومثله قال ابنه عبد اهللا كما يف الدرر السنية )  وال أتبع األئمة
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إال  عليه وآله وسلمكل ما مل يأت يف القرآن وال عن رسول اهللا صلى اهللا : وهو يف الدين 
  إليه من اخلري  منها ما يؤجر عليه صاحبه ويعذر مبا قصد-أن 
وهو ما كان أصله اإلباحة كما روي عـن   ومنها ما يؤجر عليه صاحبه ويكون حسنا-

عمر رضي اهللا عنه نعمت البدعة هذه وهو ما كان فعل خري جاء النص بعموم اسـتحبابه  
  وإن مل يقرر عمله يف النص 

ه فتمـادى  ومنها ما يكون مذموما وال يعذر صاحبه وهو ما قامت به احلجة على فساد-
  اه ) عليه القائل به 

البدعة لغة مـا  } وكل بدعة ضاللة { : (  ١/٤٠٢وكذلك الصنعاين ففي سبل السالم 
ن دون أن يسبق له شـرعية مـن   واملراد ا هنا ما عمل م، عمل على غري مثال سابق 

  :  وقد قسم العلماء البدعة مخسة أقسام ،وال سنة كتاب
كبنـاء  : ومندوبـة . والرد على املالحدة بإقامة األدلـة  ،كحفظ العلوم بالتدوين: واجبة

ومهـا  : وحمرمة ومكروهة. وفاخر الثياب، لوان األطعمةكالتوسعة يف أ: ومباحة. املدارس
  اه )  عام خمصوص )كل بدعة ضاللة(: فقولهظاهران 
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  ةالسادس املسألة

  من ال يقول بتقسيم البدعة
  

ن ابتدع يف اإلسالم بدعة يراها حسنه فقد زعم م(  :قال ابن املاجشون مسعت مالكا يقول
) اليوم أكملت لكم دينكم(رسالة ألن اهللا يقول خان ال عليه وآله وسلمأن حممدا صلى اهللا 

   ١/٤٩اه  انظر االعتصام للشاطيب ) فما مل يكن يومئذ دينا فال يكون اليوم دينا
ة بل هو يريد البدعة احلقيقيـة  وال شك أن اإلمام مالك ال يريد بالبدعة هنا البدعة اللغوي

  الشرعية وقد تقدم عنـه أنـه استحسـن قنـوت الـوتر وقـال إنـه أمـر حمـدث          
بني قاعدة ما حيرم  :الفرق الثاين واخلمسون واملائتان(  : ٤/٢٠٤وقال القرايف يف الفروق 

فيما رأيت  -اعلم أن األصحاب : من البدع وينهى عنه وبني قاعدة ما ال ينهى عنه منها
  اه ) ...نص على ذلك ابن أيب زيد وغريه )  ٥(  متفقون على إنكار البدع -

أن احملافظة على عموم قـول  ( ...  : ١٠/٣٧٠جمموع الفتاوى وقال ابن تيمية كما يف 
خذ يصنف  البـدع  إىل  أنه جيب العمل بعمومه وأن من أالنيب كل بدعة ضاللة متعني و

  ...من املتفقة واملتكلمة واملتصوفة واملتعبـدة  قد أخطأ كما يفعل طائفة ... حسن وقبيح 
  :وما مسى بدعة وثبت حسنه بأدلة الشرع فأحد األمرين  فيه 

إما أن يقال ليس ببدعة يف الدين وان كان يسمى بدعة من حيث اللغة كما قال عمـر   
 وإما أن يقال هذا عام خصت منه هذه الصورة ملعارض راجـح  ،)نعمت البدعة هذه(

  اه )   فما عداها على مقتضى العموم كسائر عمومات الكتاب والسنةكما يبقى 
يعين حديث كـل بدعـة   ( وهذا احلديث (  : ١/٣٨٠وقال الشوكاين يف نيل األوطار 

  . من قواعد الدين ألنه يندرج حتته من األحكام ما ال يأيت عليه احلصر )  ضاللة 
، وختصيص  يم البدع إىل أقساموما أصرحه وأدله على إبطال ما فعله الفقهاء من تقس

  اه ) الرد ببعضها بال خمصص من عقل ، وال نقل 

                                                 
ل أن مرادهم به البدعة املذمومة وهي ال يعين هذا بالضرورة أن يكون املالكية ال يقولون بتقسيم البدعة  بل حيتم  ٥

  البدعة عند اإلطالق 
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اعلموا رمحكم اهللا أن ما تقدم من األدلة حجة (  : ١/١٤١االعتصام وقال الشاطيب يف 
   : من أوجه يف عموم الذم

ـ : أحدها   ا أا جاءت مطلقة عامة على كثرا مل يقع فيها استثناء البتة ومل يأت فيها مم
يقتضي أن منها ما هو هدى وال جاء فيها كل بدعة ضاللة إال كذا وكذا وال شيء مـن  

  هذه املعاين 
فلو كان هنالك حمدثة يقتضي النظر الشرعي فيها االستحسان أو أا الحقة باملشروعات 
لذكر ذلك يف آية أو حديث لكنه ال يوجد فدل على أن تلك األدلة بأسرها على حقيقة 

  اه) لكلية اليت ال يتخلف عن مقتضاها فرد من األفراد ظاهرها من ا
 هذا التقسيم أمر خمترع ال يدل عليه دليل شرعي(  : ١/١٩١ أيضا االعتصاموقال يف 

بل هو يف نفسه متدافع ألن من حقيقة البدعة أن ال يدل عليها دليل شرعي ال من نصوص 
  الشرع وال من قواعده 

ع على وجوب أو ندب أو إباحة ملا كـان مث بدعـة   إذ لو كان هنالك ما يدل من الشر
  ولكان العمل داخال يف عموم األعمال املأمور ا أو املخري فيها 

فاجلمع بني تلك األشياء بدعا وبني كون األدلة تدل على وجوا أو ندا أو إباحتها مجع  
  اه ) بني متنافيني 

  :تنبيه 
بكل حال لكنـه  عنده مومة بل هي مذمومة الشاطيب ينكر تقسيم البدعة إىل حممودة ومذ

فإذا خـرج عـن هـذا    (  : ٢/٣٦يقسم املذمومة إىل حمرمة ومكروهة قال يف االعتصام 
احنصر النظر فيما بقـى  الوجوب وقسم الندب وقسم اإلباحة قسم : التقسيم ثالثة أقسام 

 الضاللة وهو الذي ثبت من التقسيم غري انه ورد النهى عنها على وجه واحد ونسبته إىل
وهذا " إياكم وحمدثات األمور فإن كل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار " واحدة يف قوله 

  فيقع السؤال هل هلا حكم واحد أم ال ؟ ، عام يف كل بدعة
ثبت يف األصول أن األحكام الشرعية مخسة خنرج عنها الثالثة فيبقـى حكـم   : فنقول 

سام البدع إىل القسمني فمنها بدعة حمرمة ومنها الكراهية وحكم التحرمي فاقتضى النظر انق
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بدعة مكروهة وذلك أا داخلة حتت جنس املنهيات ال تعدو الكراهة والتحرمي فالبـدع  
  اه ) كذلك 

حيث يقول يف كثري من  ،ومثل ذلك اإلمام تقي الدين ابن تيمية كما هو منثور يف فتاويه
بل إن الكراهة عنده هي ، )٦( املفرد األعمال إنه بدعة مكروهة كما يف الذكر باالسم

واألصل يف البدع (: ١٠/٥٥٩جمموع الفتاوى كما يف  األصل يف ذلك حيث قال
ري فان مضاهاة غ( :٢٠/١٩٧ جمموع الفتاوى موضع آخركما يف  وقالاه )الكراهة

  اه)املسنون باملسنون بدعة مكروهة

                                                 
  منشور على  النت) الذكر باالسم املفرد بني ايزين واملانعني(وللفقري حبث يف ذلك بعنوان )  ٦
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  ةالسابع املسألة
  التوفيق بني القولني

  
  :على التايل للبدعة وغري املقسمني املقسمون  اتفق

ة أو البدعة يف الشرع هي ما ال يندرج حتت األصول والقواعد العامة يف الشريع - ١
  املرادة عند اإلطالق والبدعة الشرعية هي، ما خالف األصول والقواعد 

ما هو مقبول وهو ما كان هلو مستند من الشرع كان يكون احملدثات أن من  - ٢
فليس ببدعة شرعية بل بدعة ، ة عيلشرالقواعد العامة لمندرجا حتت األصول و

  ) ٧( لغوية 

البدعة الشرعية كلها مذمومة حمرمة أو مكروهة والبدعة يف اللغة ميكـن أن    - ٣
 تكون ممدوحة وممكن أن تكون مذمومة 

ما أطلق عليه اجلمهور اسـم البدعـة   بعض  يقولون يفن بعدم التقسيم القائلو - ٤
بدع الشرعية بل ذلك مما هو مندرج حتت أصـول  هذه ليست من ال: احلسنة

  أو هي بدعة لغوية ال شرعية ، أو هي من املصاحل املرسلة ، الشريعة 
اخلـالف   التقسيم بني املقسمني وغري املقسمني بـل شأن وعليه فال خالف حقيقي يف 

مندرجا حتت أصـول الشـريعة   له مستند من الشرع كأن يكون فما كان  شكلي لفظي
مهور بدعة حسنة أو مباحة أو مستحبة أو واجبة ويسميه غري املقسمني مصلحة يسميه اجل

مرسلة أو بدعة لغوية فاخلالف يف االسم ال يف احلقيقة والعربة باحلقائق ال باملسميات فآل 
  اخلالف إذن إىل وفاق 

وممن وفق بني القولني بنحو ذلك اإلمام ابن تيمية رمحه اهللا كمـا يف جممـوع الفتـاوى    
ما مل يسنه وال  استحبه رسول اهللا صـلى اهللا   ومعلوم أن كل: ( حيث قال  ٢٧/١٥٢

                                                 
  

مث قد ختتلف وجهات نظر األئمة يف أمر ما هل هو مما يندرج حتت األصول العامة أم ال ؟ وعليه فتجد الشيء )   ٧
  قد ختتلف فيه أقوال األئمة فبعضهم يعتربه بدعة حممودة وبعضهم يعتربه بدعة مذمومة  الواحد
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فإنه يكـون  !!! وال أحد من هؤالء الذين يقتدي م املسلمون يف دينهم  عليه وآله وسلم
  من البدع املنكرات 

إذا البدعة احلسنة عند من يقسم البـدع إىل  وال يقول أحد يف مثل هذا إنه بدعة حسنة 
أحد من أهل العلم الذين يقتدى م ويقوم دليـل   !!!ئة البد أن يستحبهاحسنة وسي

   شرعي على استحباا
يف  عليـه وآلـه وسـلم   وكذلك من يقول البدعة الشرعية كلها مذمومة لقوله صلى اهللا 

نعمت البدعـة  ( قول عمر يف التراويح  :ويقول، )كل بدعة ضاللة ( احلديث الصحيح 
باعتبار وضع اللغة فالبدعة يف الشرع عند هؤالء ما مل يقم دليـل   إمنا أمساها بدعة) هذه 

  شرعي على استحبابه 
ومآل القولني واحد إذ هم متفقون على أن ما مل يستحب أو جيب من الشرع فلـيس  

  اه ) بواجب وال مستحب 
وى التأذين قبل الفجر من تسـبيح  وأما ما س(  : ٥/٣٢١يف الفتاوى الكربى قال كما و
بل . ورفع الصوت بدعاء ، وحنو ذلك يف املآذن ، فهذا ليس مبسنون عند األئمة  شيد ،ون

أن هذا مـن مجلـة البـدع    : قد ذكر طائفة من أصحاب مالك ، والشافعي ، وأمحد 
وال حدث سبب يقتضي أحداثه حـىت  ، ومل يقم دليل شرعي على استحبابه ،  املكروهة

  اه ) ة على استحباا يقال أنه من البدع اللغوية اليت دلت الشريع
بل هذا وما يشبهه من البدع احملدثة اليت مل (  : ١/١٦٢كما يف جمموع فتاوى  أيضاوقال 

وكـل  ،يستحبها أحد من أئمة املسلمني فليست واجبة وال مستحبة باتفاق أئمة املسلمني 
  وهى ضاللة باتفاق املسلمني  بدعة ليست واجبة وال مستحبة فهي بدعة سيئة

 إا بدعة حسنة فإمنا ذلك إذا قام دليل شرعي أا مسـتحبة يف بعض البدع  ومن قال
فأما ما ليس مبستحب وال واجب فال يقول أحد من املسلمني أا من احلسـنات الـيت   

  اه )  يتقرب ا إىل اهللا 
  

  :وذلك اخلالف اللفظي الشكلي عائد إىل تعريف البدعة 
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 عليه وآلـه وسـلم  صلى اهللا عهد رسول اهللا  بأا كل حمدث مل يكن على: فمن عرفها 
  قسمها إىل قسمني أو إىل مخسة أقسام 

بأا  كل حمدث مل يدل عليه أصل من أصول الشريعة مل يقسمها وقال إا : ومن عرفها 
أن ولعلك تـتفطن مـن هاهنـا    : (  ٥٦كلها مذمومة قال اللكنوي يف إقامة احلجة ص

ة ضاللة عام خمصوص الـبعض أو عـام غـري    اختالف العلماء يف أن حديث كل بدع
   خمصوص اختالف لفظي

: فإن من أخذ البدعة مبعىن عام وهو ما مل يوجد يف العهد النبوي فحسب قسمه إىل أقسام 
بدعة واجبة ، وبدعة مستحبة ، وبدعة مباحة، وبدعة مكروهة ، وبدعة حمرمة ، فلزمـه  

  . ل منهاختصيص عموم احلديث وإخراج األقسام الثالثة األو
، وليس له أصل من أصـول  ما مل يعهد يف القرون الثالثة: ومن أخذه باملعىن الشرعي وهو

  اه ) الشرع أجرى احلديث على العموم
وهؤالء العلماء املتأخرون رضي اهللا عنـهم مل  ( : ٢/١٠٧يف فتاويه السبكي التقي وقال 

يف مجلة اجلواب وكان ذلـك  يطلقوا لفظ البدعة إطالقا وإمنا قيدوه باملستحبة وأدرجوه 
   ... عذرا مبينا ما قصدوه من كوا حادثة بتلك الصفة اخلاصة 

ال جيوز إطالقه على غري  فالبدعة عند اإلطالق لفظ موضوع يف الشرع للحادث املذموم
ويكون جمازا ، ويكون ذلك للقرينة ،  وإذا قيدت البدعة باملستحبة وحنوه فيجوز، ذلك 

  اه  ) شرعيا حقيقة لغوية
البدعة الشـرعية  : ( حيث قال  ٤/٢٤٧وحنوه ما قاله ابن تيمية كما يف الفتاوى الكربى 

أي املذمومة يف الشرع هي ما يشرعه اهللا يف الدين ، أي ما مل يدخل يف أمر اهللا ورسوله، 
. من الشرعة ال من البدعة الشـرعية  فأما إن دخل يف ذلك فإنه. وطاعة اهللا ورسوله 

  ... مبا عرف من أمره عليه وآله وسلمفعل بعد موت النيب صلى اهللا وإن كان قد 

وعمر بن اخلطاب الذي أمر بذلك وإن مساه بدعة ، فإمنا ذلك ألنه بدعة يف اللغـة ، إذ   
كل أمر فعل على غري مثال متقدم يسمى يف اللغة بدعة ، وليس مما تسميه الشريعة بدعة ، 

  اه ) وينهى عنه 
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فأمـا يف الشـرع فموضـوعة    ( :حيث قال  ١/٢١٧زركشي يف املنثور ال هقالما وحنوه 
  اه ...)ويكون ذلك جمازا شرعيا حقيقة لغويةللحادث املذموم وإذا أريد املمدوح قيدت 

وأما ما وقـع يف  (  :حيث قال  ٢٦٦وحنوه أيضا ما قاله ابن رجب يف جامع العلوم ص 
فمـن  لبدع اللغوية ال الشرعية كالم السلف من استحسان بعض البدع فإمنا ذلك يف ا

ذلك قول عمر رضي اهللا عنه ملا مجع الناس يف قيام رمضان على إمام واحد يف املسـجد  
إن كانت  :وروى عنه أنه قال، نعمت البدعة هذه : وخرج ورآهم يصلون كذلك فقال

 :فقال عمـر  ،إن هذا مل يكن :وروى عن أيب بن كعب قال له ،هذه بدعة فنعمت البدعة
ومراده أن هذا الفعل مل يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقـت   ،لمت ولكنه حسنقد ع

  اه )  ولكن له أصل يف الشريعة يرجع إليها
وهذا اخلـالف  : (٣٣وقال الشيخ علي حمفوظ يف كتابه اإلبداع يف مضار االبتداع ص 

   ...لفظي يرجع إىل حتقيق ما يطلق عليه لفظ البدعة شرعا 
ألن املسألة كمـا علمـت   ع الشاطيب على القرايف يف تقسيم البدعة ن فال وجه لتشنيذوإ

  اه)مسألة اصطالح وال مشاحة يف االصطالح ما دام احلكم متفقا عليه بني العلماء
  :تنبيه مهم 
كما تقـدم إال أن  شكي بني من يقسم البدعة ومن ال يقسمها لفظي يف التقسيم اخلالف 

مسـألة البدعـة    يه املقسمون البدعة احلسنة مثلبعض ما يطلق عل هناك خالفا حقيقيا يف
  اإلضافية كما سيأيت احلديث عنها مفصال إن شاء اهللا 

من البدع غري املذمومة ألا داخلة عنـده يف   ل البدعة اإلضافيةمن يقسم البدعة جيع فجل
من ال يقسم البدعة يراها مما مل تدل أصول الشريعة  وجل، أصول الشرع وقواعده العامة

  يها فيجلها من البدع املذمومة عل
إن : للخالف يف تقسيم البدعة فال يقـال إذا فليس اخلالف يف البدعة اإلضافية راجع 

وجود إن اخلالف فيها راجع ملسألة : بل يقال ،من يقسم جييزها ومن ال يقسم ال جييزها
والقواعد فمن يراها داخلة يف األصول  ،دخوهلا يف األصول والقواعد العامةمستند هلا و

ومن ال يراها ، العامة جييزها ولو كان من غري املقسمني وال يسميها حينئذ بدعة شرعية
  .املقسمني ويسميها حينئذ بدعة شرعيةداخلة يف األصول العامة ال جييزها ولو كان من 
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هذا من جهة ومن جهة أخرى فالبدعة احلسنة عند املقسمني أعم من البدعة اإلضافية 
ة عندهم غري البدعة اإلضافية كبناء األربطة واملدارس وتدوين العلوم فهناك بدع حسن

  وغري املقسمني يسمون هذه احملدثات باملصاحل املرسلة  وحنو ذلك
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  : ةالثامن املسألة

  وتقسيم البدعة األحاديث الناهية عن البدعالتوفيق بني 
  :ذموم وبنيكيف نوفق بني تقسيم اجلمهور للبدعة إىل حممود وم :إن قال قائل

من أحدث يف أمرنا هذا ما : (قال  عليه وآله وسلمصلى اهللا ما جاء يف الصحيحني أنه  -
  ) من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد: (ويف لفظ ملسلم) منه فهو رد ليس

كل حمدثة بدعة : (قال  عليه وآله وسلمصلى اهللا وما جاء يف صحيح مسلم أن النيب  -
  ) وكل بدعة ضاللة

  :واب فهو اجلف
فظاهر أنه ال تعارض بينه وبني تقسيم اجلمهور بل هو دليل هلم ال  :أما احلديث األول 

دليل على أن املردود هو احملدث ) ما ليس منه (  :عليه وآله وسلمصلى اهللا عليهم فقوله 
فهو يدل مبفهوم  ،أي ليس من دينه عليه وآله وسلمصلى اهللا الذي ليس من أمر النيب 

عليه وآله صلى اهللا فكأن الرسول  ،فة على أن ما أحدث مما هو من الدين فهو مقبولاملخال
  ) ومن أحدث يف أمرنا هذا ما هو منه فهو مقبول : ( قال   وسلم

هذا احلديث يدل مبنطوقه على أن كل عمـل  (  :٥٩قال ابن رجب يف جامع العلوم ص 
كل عمل عليه أمره فهو غـري   ويدل مبفهومه على أنليس عليه أمر الشارع فهو مردود 

  اه ) مردود 
 املراد ا ما أحدث وليس له أصل يف الشـرع ( :  ١٣/٢٥٣يف الفتح ابن حجر قال و

وما كان له أصل يدل عليه الشرع فليس ببدعة فالبدعـة   ،ويسمى يف عرف الشرع بدعة
 خبالف اللغة فان كل شيء أحدث على غري مثال يسمى بدعة ،يف عرف الشرع مذمومة

  سواء كان حممودا أو مذموما 
من أحـدث يف  :  وكذا القول يف احملدثة ويف األمر احملدث الذي ورد يف حديث عائشة

  اه ) أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 
وهذا احلديث معدود من أصول اإلسالم وقاعدة من قواعده (  : ٥/٣٠٢ويف الفتح أيضا 

  اه ) فال يلتفت إليه  صل من أصولهما ال يشهد له أفإن معناه من اخترع يف الدين 
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فإن كان املراد حبقيقة احملدثاث والبدع فيه هي احلقيقة اللغوية فـال   :وأما احلديث الثاين 
إنه باق على عمومه بل ال بد لكل عاقل أن :   -مهما بلغ به األمر -ميكن أن يقول أحد 

يف العبـادات  ، والـدنيا يه كل حمدث يف أمر الدين خيصصه ألنا إذا مل خنصصه فسندخل ف
، وهذا ما ال يقوله أحد ال من املقسمني وال من غـري املقسـمني  ، والعادات واملعامالت

: فاحلديث حينئذ من العام املخصوص أو الذي أريد به اخلصوص عند اجلميع كقوله تعاىل
  إخل  )...كل شيءوأوتيت من : (وقوله) تدمر كل شيء(

والبدع يف احلديث هي احلقيقة الشرعية فهو على عمومه وإن كان املراد حبقيقة احملدثات 
ف احلقيقي هو يف بعض احملدثات لكن اخلال، فاخلالف إذا شكلي لفظي أيضا، عند اجلميع

  هل هي من احملدثات الشرعية أم من احملدثات اللغوية ؟  -كالبدعة اإلضافية-
صـول  األدرجة حتـت  يقول هي بدعة لغوية ألا من البدعة من يقسموقد تقدم أن جل 

يقول هي بدعة شرعية ألـا غـري    البدعة من ال يقسم وجل، والقواعد العامة للشريعة 
  صول والقواعد العامة للشريعة األمندرجة حتت 

هل هي مندرجة حتت األصول أم غري مندرجة ؟ وما األدلة على االندراج اآلن فبقي النظر 
  حث خاص إن شاء اهللا مباجلواب عنه يف أو عدمه ؟ وهذا ما سيأيت 

هذا خاص يف بعض األمور دون بعض ) كل حمدثة بدعة (  :يف معامل السنن قال اخلطايب 
وعلى غري عبادته وقياسه وأما  وهي شيء أحدث على غري مثال أصل من أصول الدين

... فليس بدعة وال ضاللة واهللا أعلم  إليهاما كان منها مبنيا على قواعد األصول ومردودا 
   ٢٤صأليب شامة الباعث  ه انظرا) 
احلديث من العام املخصوص وكذا مـا  (  : ٦/١٥٤مسلم  ه علىقال النووي يف شرحو

ويؤيد ما قلناه قول عمر بن اخلطاب رضـي اهللا عنـه يف    أشبهه من األحاديث الواردة
كل بدعة مؤكدا  : التراويح نعمت البدعة وال مينع من كون احلديث عاما خمصوصا قوله

  اه ) بل يدخله التخصيص مع ذلك كقوله تعاىل تدمر كل شيء بكل 
 عليه وآلـه وسـلم  قوله صلى اهللا (   : ٦/١٥٤ أيضا مسلم ه علىقال النووي يف شرحو

  اه )  واملراد غالب البدع هذا عام خمصوصوكل بدعة ضاللة 
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مـن سـن يف   (: يف شرح حديث )٤٦١/  ٣( أيضا على مسلميف شرحه النووي وقال 
فيه احلث على االبتداء باخلريات وسن السنن احلسنات،  : ()سنة حسنة فله أجرها اإلسالم

ويف هذا احلديث ختصيص قوله صلى اهللا  ...من اختراع األباطيل واملستقبحات والتحذير
وأن املراد به احملدثات الباطلة  ،"كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة : " عليه وآله وسلم
ق بيان هذا يف كتاب صالة اجلمعة، وذكرنا هناك أن البـدع  وقد سب والبدع املذمومة،

  اه)واجبة ومندوبة وحمرمة ومكروهة ومباحة: مخسة أقسام
ما أحدث وال دليل واملراد بقوله كل بدعة ضاللة ( :  ١٣/٢٥٤يف الفتح ابن حجر وقال 

   اه )   له من الشرع بطريق خاص وال عام
البدعة كل شيء (  :١٩البدعة البن مانع ص  بواسطة قال الكرماين يف شرحه للبخاريو

واجبة ومندوبـة وحمرمـة ومكروهـة    : وهي مخسة أقسام ، عمل على غري مثال سابق
  اه  ) وحديث كل بدعة ضاللة من العام املخصوص. ومباحة

واملراد بالبدعة ) كل بدعة ضاللة ( : ٢٦٦وقال ابن رجب يف جامع العلوم واحلكم ص 
وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه ه يف الشريعة يدل عليه ما أحدث مما ال أصل ل

  اه ) فليس ببدعة شرعا وإن كان بدعة لغة 
كيف التطبيق بني قوله عليه الصالة : فإن قيل ( : وما بعدها  ١/٩٣بريقة حممودية ويف 

والسالم  كل بدعة ضاللة وبني قول الفقهاء إن البدعة قد تكون مباحة وقد تكـون  
  ؟ة بل قد تكون واجبة مستحب

  ] : معنيان [ للبدعة : قلنا 
وهـذه هـي   هو احملدث مطلقا عادة أو عبادة ألا اسم من االبتداع : معىن لغوي عام 

  املقسم يف عبارة الفقهاء يعنون ا ما أحدث بعد الصدر األول مطلقا 
الصحابة بغـري  وهو الزيادة يف الدين أو النقصان منه احلادثان بعد : ومعىن شرعي خاص 

إذن الشارع  ال قوال وفعال وال صرحيا وال إشارة فال تتناول العادات أصال بل تقتصر على 
بـدليل   فهذه هي مراده عليه الصالة والسالمبعض االعتقادات وبعض صور العبادات 

فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني وقوله  عليه وآله وسلمقوله صلى اهللا تعاىل 
أنتم أعلم بأمر دنياكم وقوله من أحدث يف أمرنا هذا  ما   عليه وآله وسلمى اهللا تعاىل صل
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  اه  مع حدف الشرح ) ليس منه فهو رد 
أنه صرح يف احلديث أن كل بدعة ضاللة وفهم  : حاصل السؤالو ( :مث قال اخلادمي 

  من الفقهاء أن بعض البدعة ليس بضاللة فتناقضا 
ويف كالم الفقهاء لغويـة فموضـوعا   . ة يف احلديث شرعيةالبدع: وحاصل اجلواب 

  اه)  وقد شرط يف التناقض احتادمها، القضيتني ليسا مبتحدين 
كثري بن عبد اهللا هو بـن   عن( : ٥/٤٥ومما يدل على ختصيص احلديث ما رواه الترمذي 

الل بـن  قال لب عليه وآله وسلمعمرو بن عوف املزين عن أبيه عن جده أن النيب صلى اهللا 
ما أعلم يا رسول اهللا قال اعلم يا بالل قال ما أعلم يا رسول اهللا قال :  احلرث اعلم قال 

أنه من أحيا سنة من سنيت قد أميتت بعدي فإن له من األجر مثل من عمل ا من غري أن 
كان عليه مثـل   ومن ابتدع بدعة ضاللة ال ترضي اهللا ورسولهينقص من أجورهم شيئا 

هذا حـديث  : قال أبو عيسىاه ) ا ال ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا  آثام من عمل
 حسن 
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  الثاين املبحث

  من أمثلة البدعة احملمودة عند اجلمهور
  األوىل املسألة

  من األمثلة عند احلنفية
  
  :التلفظ بالنية -١

،  هـو املختـار  ) ا مسـتحب (عند اإلرادة ) والتلفظ( : ١/٤١٥يف شرح احلصكفي 
 ،وتصح باحلـال قهسـتاين  ، فارسيا ألنه األغلب يف اإلنشاءاتبلفظ املاضي ولو  وتكون

إذ مل ينقل عن املصطفى وال الصحابة وال ، يعين أحبه السلف أو سنه علماؤنا) وقيل سنة(
اللهم إين أريد أن أصلي صالة كذا فيسرها يل : ويف احمليط يقول .بل قيل بدعة، التابعني

  اه )احلج وسيجيء يف، وتقبلها مين
         : وقال يف احلليـة  ،نقله يف الفتح) بل قيل بدعة : قوله (  :ويف حاشية ابن عابدين عليه 

اإلنسان قد يغلب عليـه تفـرق   ألن  أنه بدعة حسنة عند قصد مجع العزميةولعل األشبه 
وقد استفاض ظهور العمل به يف كثري من األعصار يف عامة األمصار فال جرم أنه ، خاطره

فيندفع ما قيل ، ذهب يف املبسوط واهلداية والكايف إىل أنه إن فعله ليجمع عزمية قلبه فحسن
  اه )إنه يكره

يعين طريق ) قوله والتلفظ ا مستحب( : ١/٦٢ويف حاشية الشرنباليل على درر احلكام 
عليـه وآلـه   ألنه مل يثبت عن رسول اهللا صلى اهللا ؛ حسن أحبه املشايخ ال إنه من السنة

من طريق صحيح وال ضعيف وال عن أحد من الصحابة والتابعني وال عن أحد عن  سلمو
} كان إذا قام إىل الصالة كـرب   عليه وآله وسلمأنه صلى اهللا { األئمة األربعة بل املنقول 

  اه ) فهذه بدعة حسنة عند قصد مجع العزمية
حسنة عند قصد مجـع  بدعة فتحرر من هذا أنه (  : ١/٢٩٠ويف البحر الرائق البن جنيم 

وقد استفاض ظهور العمل بذلك يف كثري من األعصار يف عامة األمصار فلعـل  ، العزمية
  اه )  عليه وآله وسلمالقائل بالسنية أراد ا الطريقة احلسنة ال طريقة النيب صلى اهللا 



 ٤٢

  :فائدة
  :إن كان جهرا فمكروه وإن كان سرا  :التلفظ بالنية

  ألنه يعني القلب على االستحضار واحلنابلة   )٨(لشافعيةفهو مندوب عند احلنفية وا -
هو حرام : ومل يقل املالكية ،  ملوسوس فيندب لهاوهو غري مندوب عند املالكية إال  -

كما هو نص خليل أي جائز وقـال  ) واسع ( هو : أو مكروه أو بدعة بل قالوا 
 جائز إال أنه خالف األوىل : بعضهم 

إىل أنه بدعة مكروهـة  الدين ابن تيمية الشيخ تقي بعض أهل العلم منهم  وذهب -
هل يستحب التلفظ بالنية سرا أم : تنازع العلماء : (  ٢/٩٥ففي الفتاوى الكربى 

فقال طائفة مـن أصـحاب أيب حنيفـة    : ؟ هذا فيه قوالن معروفان للفقهاءال 
لكونه أوكد ، وقالت طائفة من أصحاب  يستحب التلفظ ا: والشافعي وأمحد 

وهـذا القـول   ... ال يستحب التلفظ ا، ألن ذلك بدعة: لك وأمحد وغريمهاما
تنازع الفقهـاء املتـأخرون يف   : (  ٢/٩٨اه ويف الفتاوى الكربى )أصح األقوال
ستحبه طائفـة مـن   فاهل هو مستحب مع النية اليت يف القلب ؟ : اللفظ بالنية 

، ومل  حتقيقـا للنيـة  قالوا ألنه أوكد وأمت. أصحاب أيب حنيفة والشافعي وأمحد
، ، وهو املنصوص عن أمحد وغريهيستحبه طائفة من أصحاب مالك وأمحد وغريمها

  اه ...)رأوا أنه بدعة مكروهةبل 
  :كتابة أمساء السور وأرقام اآليات يف املصحف -٢

وهو وإن كـان  ال بأس بكتابة أسامي السور وعدد اآلي (  : ٥/٣٢٣يف الفتاوى اهلندية 
وكم من شيء ،  وكم من شيء كان إحداثا وهو بدعة حسنة، عة حسنة إحداثا فهو بد

  . كذا يف جواهر األخالطي ، خيتلف باختالف الزمان واملكان 

                                                 
): ٣٣٦ص( املعجم كتابه يف املقري ابن قالوقد صح عن اإلمام الشافعي أنه كان يتلفظ بالنية  )٨
 ،اهللا بسم: قال الصالة يف يدخل أن أراد إذا كان أنه الشافعي عن الربيع عن خزمية ابن أخربنا(

  اه).أكرب اهللا، اهللا لفرض مؤدياً، اهللا لبيت موجهاً
  



 ٤٣

وكان أبو احلسن يقول ال بأس أن يكتب من تراجم السور ما جرت به العادة كما يكتب 
  اه  ) كذا يف السراج الوهاج ، بسم اهللا الرمحن الرحيم يف أوائلها للفصل 

  :وحنوها تدوين العلوم وبناء املدارس-٣
ومبا حرر علم . خالف طريق السنة ) } وكل بدعة ضاللة { (  : ١/٧٢بريقة حممودية 

فإنه بدعـة  أنه ال ينقض بنحو تدوين علوم الشرع وآالا وبناء املنارة واملدرسة وحنوها 
  اه )  ومأذونة من جانب الشرع كما يفصل يف حمله حسنة مرخصة

  :قراءة الفاحتة عقب الصالة -٤
وال بأس لإلمام عقب الصالة بقـراءة آيـة الكرسـي    (  : ٦/٤٢٣يف شرح احلصكفي 

بدعـة  قراءة الفاحتة بعد الصالة جهرا للمهمات ، وخواتيم سورة البقرة واإلخفاء أفضل 
  اه ) لكنها مستحسنة للعادة واآلثار : قال أستاذنا 

قراءة الفاحتة أدبار املكتوبات فكثري فيها أقاويل الفقهاء وأما (  :١/٩٨بريقة حممودية  ويف
  اه )  فعن معراج الدراية أا بدعة لكنها مستحسنة للعادة وال جيوز املنع

خـر  بعد األذان والتسبيح آ عليه وآله وسلمصلى اهللا اجلهر بالتسليم على النيب -٥
  :الليل

ان حدث يف ربيع اآلخـر سـنة   التسليم بعد األذ: فائدة (  :١/٣٩٠يف شرح احلصكفي 
سبعمائة وإحدى ومثانني يف عشاء ليلة االثنني مث يوم اجلمعة مث بعد عشر سنني حـدث يف  

   اه )مث فيها مرتني وهو بدعة حسنة( الكل إال املغرب 
أي يف املغرب كما صرح ) مث فيها مرتني (  :قوله ( :١/٣٩٠ويف حاشية ابن عابدين عليه 

قله يف النهر ومل أره يف غريه وكأن ذلك كـان موجـودا يف زمـن    به اخلزائن لكن مل ين
أو املراد به ما يفعل عقب أذان املغرب مث بعده بني العشاءين ليلـة اجلمعـة   الشارح 

واالثنني وهو املسمى يف دمشق تذكريا كالذي يفعل قبل أذان الظهر يوم اجلمعة ومل أر 
  من ذكره أيضا 

لصواب من األقـوال أـا   وا: لنهر عن القول البديعقال يف ا )وهو بدعة حسنة(: ولهق
وحكى بعض املالكية اخلالف أيضا يف تسبيح املؤذنني يف الثلث األخري مـن   .بدعة حسنة

  اه)وفيه نظر، الليل وأن بعضهم منع من ذلك



 ٤٤

عليه وآله وأول ما زيدت الصالة على النيب صلى اهللا (  : ٢/١٩١ويف حاشية الطحاوي 
على املنارة يف زمن حاجي بن األشرف شعبان بن حسني بن حممد مـن   بعد األذان وسلم

قالوون بأمر احملتسب جنم الدين الطنيدي ، وذلك يف شعبان سـنة إحـدى وتسـعني ،    
  وسبعمائة كذا يف األوائل للسيوطي 

، وكذا تسبيح املؤذنني يف الثلث األخـري مـن   لصواب من األقوال أا بدعة حسنةوا
  اه ) ملالكية فيه خالفا وأن بعضهم منع ذلك أفاده يف النهر ، وحكى بعض االليل
  :أذان اجلوق  -٦

  :مطلب يف أذان اجلوق :(  ١/٣٩٠يف حاشية ابن عابدين 
قال الرملـي يف حاشـية   اهـ .من أحدث أذان اثنني معا بنو أميةذكر السيوطي أن أول 

هل هو بدعـة  أذان اجلوق ومل أر نصا صرحيا يف مجاعة األذان املسمى يف ديارنا ب: البحر
  . واختلفوا يف استحبابه وكراهته : وذكره الشافعية بني يدي اخلطيب  حسنة أو سيئة ؟

وإذا أذن (وأما األذان األول فقد صرح يف النهاية بأنه املتوارث حيث قال يف شرح قولـه  
الم خمـرج  ذكر املؤذنني بلفظ اجلمع إخراجا للك :)املؤذنون األذان األول ترك الناس البيع

  . فإن املتوارث فيه اجتماعهم لتبلغ أصوام إىل أطراف املصر اجلامع ا هـ ، العادة 
وكذلك نقول يف األذان ، ألن املتوارث ال يكون مكروها؛ ففيه دليل على أنه غري مكروه 

  اه ) إذ ما رآه املؤمنون حسنا فهو حسن ا هـ فيكون بدعة حسنةبني يدي اخلطيب 
  :والذكر ا  اختاذ السبحة-٧

:  قال الشيخ حممد مشس احلق شارح السنن بعد أن أورد حديث سعد بـن أيب وقـاص  
، لعدم الفـارق  ؛ وكذا بالسبحة ، احلديث دليل على جواز عد التسبيح بالنوى واحلصى 

واإلرشاد إىل ما هـو  ، للمرأة على ذلك وعدم إنكاره  عليه وآله وسلملتقريره صلى اهللا 
  . يف اجلواز أفضل منه ال ينا

وجرى صـاحب  . ومل يصب من قال إن ذلك بدعة ، وقد وردت يف ذلك آثار : قال 
الكويتيـة   املوسـوعة الفقهيـة  من  اه) إا مستحبة : احلرز على أا بدعة إال أنه قال 

٢١/٢٥٩   



 ٤٥

السبحة بـني ايـزين    ذاختا: (بعنوان  منشور يف النتوللفقري حبث مفرد يف السبحة 
  )دراسة مقارنةواملانعني 

  :املقامات األربعة يف املسجد احلرام -٨
ـ ومن قبيل ما أذن من ق: قيل (  :١/٩٨يف بريقة حممودية للخادمي  ل الشـرع مـا   ب

فبدعة حسـنة  ألا مل حيدث منها ضرر ؛ استحدث من املقامات األربعة لألئمة األربعة
من سن يف اإلسالم سـنة  { :عليه وآله وسلمبإشارة قوله صلى اهللا تعاىل مسماة بالسنة 

سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل ا من بعده من غري أن  -أي أبدع وأحدث-حسنة 
ينقص من أجورهم شيء ومن سن يف اإلسالم سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل ا 

  اه )  فيدخل يف السنة كل بدعة حسنة} من بعده من غري أن ينقص من أوزارهم شيء 
  

  تنبيه حول
  :املقامات األربعة يف احلرم املكي 

املقامات األربعة يف املسجد احلرام أحدثت يف القرن السادس اهلجري وأثارت ضجة كبرية 
الفقهاء كانوا منكرين لذلك وناهني  وقتئذ فمن مانع ومن جميز لكن كثري من بني الفقهاء 

األربعـة   -األمـر  اية بد -يف وكان ، ألن ذلك مما  خيالف األصول العامة للشريعة عنه 
  يصلون يف وقت واحد مث ملا أنكر هذا األمر صاروا يصلون واحد تلو اآلخر 

ولـذلك  ، اء املأموم مبخالف له يف املذهبمسألة حكم اقتد واخللفية الفقهية لذلك هي
: والثانية، أن يعلم املأموم أن إمامه مرتكب ملبطل على مذهب املأموم : األوىل :حالتان 
  املأموم أن إمامه مرتكب ملبطل على مذهب املأموم أال يعلم

  : هذه املسائل هلا صورتان ( : ٢/٣١٧الفتاوي الكربى كما ابن تيمية قال 
أن ال يعرف املأموم أن إمامه فعل ما يبطل الصالة ، فهنا يصلي املأموم خلفـه  : إحدامها  

، وإمنـا خـالف   تقدموليس يف هذا خالف م. ، وغريهم السلف، واألئمة األربعة باتفاق
فزعم أن الصالة خلف احلنفـي ال تصـح ، وإن أتـى    : بعض املتعصبني من املتأخرين 

  ...بالواجبات، ألنه أداها وهو ال يعتقد وجوا 



 ٤٦

مثل أن ميس ذكره ، : أن يتيقن املأموم أن اإلمام فعل ما ال يسوغ عنده : الصورة الثانية 
فهذه الصورة  ،، أو يتقيأ  مث يصلي بال وضوء  تصدفأو النساء لشهوة ، أو حيتجم ، أو ي

  : فيها نزاع مشهور
كما قال ذلك من . ال تصح صالة املأموم ، ألنه يعتقد بطالن صالة إمامه  :فأحد القولني

  . قاله من أصحاب أيب حنيفة ، والشافعي ، وأمحد 
لك ، وهو تصح صالة املأموم ، وهو قول مجهور السلف ، وهو مذهب ما :والقول الثاين

القول اآلخر يف مذهب الشافعي ، وأمحد ، بل وأيب حنيفة وأكثر نصوص أمحـد علـى   
  اه )هذا
  : االقتداء مبن خيالفه يف الفروع (  : ٦/٣٧الكويتية الفقه موسوعة ويف 

إذا كـان  ، ال خالف بني الفقهاء يف صحة االقتداء بإمام خيالف املقتدي يف الفروع  -
صد فبأن يتوضأ من اخلارج النجس من غري السبيلني كال،  خلالفاإلمام يتحامى مواضع ا

، ويراعي الـدلك واملـواالة يف الوضـوء    ، وال ينحرف عن القبلة احنرافا فاحشا ، مثال 
  . والطمأنينة يف الصالة 

وكذلك يصح االقتداء بإمام خمالف يف املذهب إذا كان ال يعلم منه اإلتيان مبا يفسد  -
ألن الصحابة والتابعني ومن بعدهم من املسـلمني مل يـزل   ،  ي بيقنيالصالة عند املقتد

  وملا فيه من وحدة الصف وقوة املسلمني ، بعضهم يقتدي ببعض مع اختالفهم يف الفروع 
ولـيس  ،  أما إذا علم املقتدي أن اإلمام أتى مبانع لصحة الصالة يف مذهب املـأموم  -

  :ترك شرطا يف الصالة عند املأموم أو، الوضوء  كترك الدلك واملواالة يف، مانعا يف مذهبه 
ألن املعترب ، بصحة االقتداء  -وهو رواية عند الشافعية  - فقد صرح املالكية واحلنابلة  -

ما مل يكن املتروك ركنا داخال يف الصالة عند ، يف شروط الصالة مذهب اإلمام ال املأموم 
  . كترك الرفع من الركوع ، املالكية 

ألنه يعتقد فساد صالة ، ال يصح االقتداء اعتبارا بنية املقتدي  صح عند الشافعيةويف األ -
  . فال ميكن البناء عليه ، إمامه 

إن تيقن املقتدي ترك اإلمام مراعاة الفروض عند املقتـدي مل يصـح    :وقال احلنفية  -
ينبغـي أن  أما إن علم منه ترك السـنن ف ، وإن علم تركه للواجبات فقط يكره ، االقتداء 



 ٤٧

وهذا بناء على أن العربة ، فتقدم على ترك كراهة الترتيه ، ألن اجلماعة واجبة ، يقتدي به 
وهو : قال يف النهاية . وعليه مجاعة ، لرأي اإلمام : وقيل  -وهو األصح  -لرأي املقتدي 

  اه ) وإن كان اإلمام ال حيتاط ، وعليه فيصح االقتداء ، األقيس 
  

بني  املقامات األربعة يف املسجد احلرام( : بعنوان عن هذه املسألة  مستقل وللفقري حبث
ذكرنا فيه حكم هذه املسألة وتوصيفها وكالم أهل العلم فيها مـن  )  ايزين واملانعني

  مانعني وجميزين ومستند كل منهم فلرياجعه من أراد املزيد
  :اخلمسة هاأمثلة للبدعة يف أحكام-٩

   ...البدعة مخسة أقسام: (  ١/٥٦٠على شرح احلصكفي  حاشيةقال ابن عابدين يف 
على أهل الفرق الضالة وتعلم النحو املفهم للكتاب  األدلة للردفقد تكون واجبة كنصب 

 ،ومدرسة وكل إحسان مل يكن يف الصدر األول حنو رباطومندوبة كإحداث  ،والسنة
  اه )شارب والثياببلذيذ املآكل وامل ومباحة كالتوسع ،املساجد ومكروهة كزخرفة

مباحة كاستعمال  إن البدعة قد تكون :الفقهاء قال: (١/٩٣ويف بريقة حممودية للخادمي 
املنارة وقد تكون مستحبة كبناء  ،واملواظبة على أكل لب احلنطة والشبع منه املنخل

الدالئل  لرد شبه املالحدة بل قد تكون واجبة كنظم  ،واملدارس وتصنيف الكتب
  حذف الشرح اه مع)وحنوهم



 ٤٨

  ةالثاني املسألة
  من األمثلة عند املالكية

 
  : بناء القناطر واملدارس والربط -١
مثل بناء القناطر إن البدعة احلسنة  :قال العلماء(  : ٤/٢٥٩املدخل البن احلاج  يف

  اه )  واملدارس والربط وما أشبهها
:صالة التراويح -٢  

وقع يف كالم الشيخ العالمة شيخ اإلسالم يف  وقد( : ٢/١٠٧يف فتاويه السبكي التقي قال 
وكذا وقع يف كـالم  ، على التراويح أا بدعة مستحبة زمانه أيب حممد بن عبد السالم 

الفاضل الكبري أيب بكر الطرطوشي املالكي يف كالمه على البدع واحلوادث وغريه عـدا  
  اه ) التراويح فيها 

قول عمر رضي اهللا تعـاىل عنـه    :امللقوطة  قال يف املسائل(  :٢/٧٠ويف مواهب اجلليل 
ألم كانوا قبـل ذلـك   ؛ يعين بالبدعة مجعهم على قارئ واحد ...نعمت البدعة هذه 

  يصلون أوزاعا فجمعهم رضي اهللا عنه على قارئ واحد فهذا اجلمع هو البدعة ال الصالة 
، عهـم بدعـة   رك فكيف جيعل مجمث ت عليه وآله وسلمقد صلى م صلى اهللا : فإن قيل 

وصار مجعهم بعد ذلك بدعـة  ملا فعله عليه الصالة والسالم مث ترك فتركه السنة ؛ فيقال
   حسنة

بأنه أراد بالبدعة مجعهم مواظبة يف املسجد يف أول الليل على قارئ واحـد   :وأجاب سند
ال أصل الصالة أما قيام رمضان فكان مشروعا كما بينا بل كان قيام الليل بينهم معتـادا  

  اه ) فضال عن رمضان 
 :التسبيح قبل الفجر -٣

وإمنا اخلـالف  واحلاصل أن التسبيح والتذكري حمدث قطعا (  :١/٤٣٠يف مواهب اجلليل 
إنه بدعة حسـنة يف آخـر   : فقال كثري من العلماء  هل هو بدعة حسنة أو مكروهة ؟

  ها)  واختلفوا يف فعله يف نصف الليل كما تقدم واهللا تعاىل أعلم، الليل
  :قبل خطبة اجلمعة ) أنصتوا رمحكم اهللا: (لناسلاملؤذن  قول-٤
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ألنه يقوله قبل شروع ؛ "رمحكم اهللا  واأنصت: " وقوله(  :١/٢٦٤يف الفواكه الدواين 
وعلل الكراهة بأنه مل ينقل : قال األجهوري ، نعم فعله بني يديه بدعة مكروهة، اخلطيب

وإمنا هو من عمل أهل ، ن أحد من الصحابة وال ع عليه وآله وسلمعن النيب صلى اهللا 
ويل يف دعوى الكراهة حبث مع اشتماله على التحذير من ارتكاب أمر حمرم حال ، الشام 
  واحلديث املذكور ليس مبوضوع، فلعله من البدعة احلسنةاخلطبة 

كما جيوز كل من ، وأما ما يقوله املؤذنون عند جلوس اخلطيب بني اخلطبتني فيجوز 
عند ذكر أسباا  عليه وآله وسلمح والتهليل واالستغفار والصالة على النيب صلى اهللا التسبي

  اه )  قاله ابن عرفة
:بعد األذان  عليه وآله وسلمصلى اهللا اجلهر بالصالة على النيب -٥  

بعـد   عليه وآله وسـلم وأما الصالة على النيب صلى اهللا (  :١/١٩٣يف حاشية الدسوقي 
أول حدوثها زمن الناصر صالح الدين يوسف بن أيوب سنة إحدى  األذان فبدعة حسنة

وكانت أوال تزاد بعد أذان العشاء ليلة االثـنني وليلـة   ، ومثانني وسبعمائة يف ربيع األول
  اجلمعة فقط مث بعد عشر سنني زيدت عقب كل أذان إال املغرب 

كـذا   عة حسنةكما أن ما يفعل ليال من االستغفارات والتسابيح والتوسالت فهو بد
والذي ذكره العالمة الشيخ أمحد البشبيشي يف رسالته املسـماة بالتحفـة   ، ذكر بعضهم 

عليه السنية يف أجوبة األسئلة املرضية أن أول ما زيدت الصالة والسالم على النيب صلى اهللا 
بعد كل أذان على املنارة زمن السلطان املنصور حاجي بن األشرف شعبان بن  وآله وسلم

 بن الناصر حممد بن املنصور قالوون وذلك يف شعبان سـنة إحـدى وتسـعني    حسني
  وسبعمائة 

وكان قد حدث قبل ذلك يف أيام السلطان يوسف صالح الدين بن أيوب أن يقال قبـل  
أذان الفجر يف كل ليلة مبصر والشام السالم على رسول اهللا واستمر ذلك إىل سنة سـبع  

حملتسب صالح الدين الربلسي أن يقال الصالة والسـالم  وسبعني وسبعمائة فزيد فيه بأمر ا
  اه) عليك يا رسول اهللا مث جعل ذلك عقب كل أذان سنة إحدى وتسعني وسبعمائة 

  : غسل اليد قبل الطعام-٦
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وباجلملة غسل اليد قبل الطعـام وإن مل   ( : ٤/٧٥١حاشية الصاوي على الشرح الصغري 
  اه )  فهو بدعة حسنةيكن سنة عندنا 

  :الدعاء للصحابة رضوان اهللا عليهم يف اخلطبة -٧
عليه وآلـه  وأما الصالة على النيب صلى اهللا ( : ١/١٤٧يف حاشية العدوي على الكفاية 

والـدعاء للصـحب بدعـة    فهي مستحبة كالقراءة فيها واالبتداء باحلمـد هللا   وسلم
  اه )مستحسنة

  :االجتماع على الدعاء عقب الصالة -٨
وقد استمر العمل على جوازه عندنا : قال ابن ناجي قلت (  : ١/٢١٤ يف الفواكه الدواين

بأفريقية وكان بعض من لقيته يصرح بأن الدعاء ورد احلث عليه من حيث اجلملة قـال  
تعاىل  ادعوين أستجب لكم  ألنه عبادة فلذا صار تابعا فعله بل الغالب على من ينصـب  

  ل يفعل نفسه لذلك التواضع والرقة فال يهمل أمره ب
واالجتماع فيه يـورث االجتـهاد فيـه     وما كل بدعة ضاللة بل هو من البدع احلسنة

طلب ذلك يف االستسقاء وحنوه شاهد صدق فيمـا ارتضـاه ابـن    : وأقول ، والنشاط 
  اه )ناجي

  :النداء للعيد بالصالة جامعة -٩
عة ما مل يتوقـف  ينبغي أن حمل كراهة النداء بالصالة جام(  : ١/٢٧١يف الفواكه الدواين 

وإال كان اإلعالم بالدخول من اإلمام يف الصالة على ذلك كما يف األمصار يف هذا الزمان 
عليـه  ألن حمل الكراهة إذا فعل على وجه أنه سنة عن النيب صلى اهللا  من البدع احلسنة

  اه)  وآله وسلم
  :حلق الرأس -١٠

لق الرأس لغـري املتحلـل مـن    قال القرطيب كره مالك ح( : ٢/٣٠٦يف الفواكه الدواين 
اإلحرام وذكر الزنايت خالفا يف حلق الرأس مث قال املشهور كراهته لغري املتعمم وإباحتـه  

  للمتعمم لوجود العوض 
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إن عدم حلق الرأس اليوم من فعل من ال خالق لـه فـالقول   : وقال األجهوري ما معناه 
حيث مل يفعله هلـوى   بدع احلسنةفهو من الجبواز حلقه ولو لغري املتعمم أوىل باالتباع 

  اه ) نفسه 
  :قراءة حديث يف خطبة اجلمعة -١١

ومل يصرحوا بندب قراءة حديث عن (  : ١/٥٠٧بلغة السالكاملسماة بيف حاشية الصاوي 
  اه ) فلعله من البدع احلسنة، ] يف خطبة اجلمعة [  عليه وآله وسلمالنيب صلى اهللا 

  :التصبيح والتحضري والتأهيب-١٢
وأما اليت شهد باعتبار أصلها فهي جائزة وهي مـن  ( :ال األيب يف شرح صحيح مسلمق

وكالتصـبيح اليـوم   كاالجتماع على قيام رمضـان  ، أمره كاملستحدثات املستحسنة
ان شـرع  ذفـإن األ ، فإن الشرع شهد باعتبار جنس مصلحتها ،وكالتحضري والتأهيب

والتصـبيح  ، عالم بالدخول يف الصالةملصلحة اإلعالم بدخول الوقت واإلقامة شرعت لإل
ملا يف الثالثة من مصلحة اإلعالم بقـرب حضـور   ، لك النوعذوالتحضري والتأهيب من 

ويشـهد  ، وملا يف التأهيب من اإلعالم بأنه يوم اجلمعة ملن ليس عنده شعور بـه ، الصالة
عليـه وآلـه    انا بالزوراء يوم اجلمعة على ما كان يف زمنه صلى اهللاذلك زيادة عثمان أذل

اه وانظر )وزمن اخلليفتني قبله وإمنا زاد ملصلحة املبالغة يف اإلعالم حيث كثر الناس وسلم
  ١٧٧اإلبداع يف مضار االبتداع لعلي حمفوظ ص

  :أمثلة للبدعة يف أحكامها اخلمسة -١٣
  : وأا مخسة أقسام ، واحلق التفصيل (  :وما بعدها  ٤/٢٠٤قال القرايف يف الفروق 

وهو ما تتناوله قواعد الوجوب وأدلته من الشـرع كتـدوين القـرآن     :واجب  قسم  
  ...والشرائع إذا خيف عليها الضياع 

كـاملكوس  وهو بدعة تناولتها قواعد التحرمي وأدلته من الشريعة ،  حمرم: القسم الثاين  
لية املناصب من املظامل املنافية لقواعد  الشريعة كتقدمي اجلهال على العلماء وتو واحملدثات

، الشرعية من ال يصلح هلا بطريق التوارث وجعل املستند لذلك كون املنصب كان ألبيه 
  وهو يف نفسه ليس بأهل 
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وهو ما تناولته قواعد النـدب وأدلتـه مـن    ،  من البدع مندوب إليه :القسم الثالث  
ف ما كان والقضاة ووالة األمور على خال كصالة التراويح وإقامة صور األئمةالشريعة 

عليه أمر الصحابة بسبب أن املصاحل واملقاصد الشرعية ال حتصل إال بعظمة الوالة يف نفوس 
  ...الناس 

وهي ما تناولته أدلة الكراهة من الشريعة وقواعـدها  ،  بدع مكروهة :القسم الرابع   
بنوع من العبادات ومن ذلك يف الصحيح ما خرجه  كتخصيص األيام الفاضلة أو غريها

ى عن ختصيص يوم اجلمعة بصيام   عليه وآله وسلملم وغريه أن رسول اهللا صلى اهللا مس
   ... أو ليلته بقيام  

وهي ما تناولته أدلة اإلباحة وقواعدها مـن الشـريعة   ،  البدع املباحة :القسم اخلامس 
يـه  علففي اآلثار أول شيء أحدثه الناس بعد رسول اهللا صلى اهللا  كاختاذ املناخل للدقيق

  ...؛ اختاذ املناخل للدقيق  وآله وسلم
وإن نظـر  ، فأي شيء تناوهلا من األدلة والقواعد أحلقت به من إجياب أو حترمي أو غريمها 

إليها من حيث اجلملة بالنظر إىل كوا بدعة مع قطع النظر عما يتقاضاها كرهت فـإن  
  اه ) والشر كله يف االبتداع ، اخلري كله يف االتباع 

  : لبدع قد قسمها العلماء على مخسة أقسام ا: (  ٢/٢٥٧دخل البن احلاج ويف امل
فإنه مل يكن من فعل من مضى ألن العلم كـان يف   وهي مثل كتب العلم: بدعة واجبة 

  . صدورهم وكشكل املصحف ونقطه 
وتنظيف الطرق لسلوكها ويئ  مثل بناء القناطر: بدعة مستحبة قالوا : البدعة الثانية 

  . ر وبناء املدارس والربط وما أشبه ذلك اجلسو
  . واألشنان وما شاكلهما  وهي املباحة كاملنخل: البدعة الثالثة 
  . على اخلوان وما أشبه  وهي املكروهة مثل األكل: البدعة الرابعة 
  اه )  وهي أكثر من أن تنحصر وهي احملرمة: البدعة اخلامسة 

  : أضرب  لبدع ثالثةا: (  ٤/٢٧٧ويف املدخل أيضا 
يف املآكل واملشارب واملالبس واملناكح فال بأس بشيء  ما كان مباحا كالتوسع: أحدها 

  .من ذلك 
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موافق لقواعد الشريعة غري خمالف لشيء  وهو كل مبتدع، ما كان حسنا: الضرب الثاين 
منها كبناء الربط واخلانقاه  واملدارس وغري ذلك من أنواع الرب اليت مل تعهـد يف العصـر   

فإنه موافق ملا جاءت به الشريعة من اصطناع املعروف واملعاونة على الرب والتقوى ، األول 
 ،ولكن ال يتأتى تدبر القرآن وفهـم معانيـه إال   ، ع وكذلك االشتغال بالعربية فإنه مبتد

وكذلك ، مبعرفة ذلك كان ابتداعه موافقا ملا أمرنا به من تدبر آيات القرآن وفهم معانيه 
ألحاديث وتقسيمها إىل احلسن والصحيح واملوضوع والضعيف مبتدع حسن ملـا  تدوين ا

وأن ، أن يدخله ما لـيس منـه    عليه وآله وسلمفيه من حفظ كالم رسول اهللا صلى اهللا 
وكذلك تأسيس قواعد الفقه وأصوله كل ذلك مبتدع حسن موافق . خيرج منه ما هو منه 

  . ألصول الشرع غري خمالف لشيء منها 
. أو مستلزما ملخالفة الشرع الشريف  ما كان خمالفا للشرع الشريف: ب الثالث الضر

 عليه وآلـه وسـلم  فإا موضوعة على رسول اهللا صلى اهللا ، فمن ذلك صالة الرغائب 
  اه) وكذب عليه 
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  ةالثالث املسألة

  من األمثلة عند الشافعية
  
  : املصافحة بعد صاليت الصبح والعصر -١
وأما هذه املصافحة املعتادة بعد صاليت الصبح والعصـر  (  : ٣/٤٥٢ نووي لل اموعيف 

أا مـن البـدع املباحـة وال    فقد ذكر الشيخ اإلمام أبو حممد بن عبد السالم رمحه اهللا 
   توصف بكراهة وال استحباب

فمباحة كما إن صافح من كان معه قبل الصالة : وهذا الذي قاله حسن واملختار أن يقال 
ألن املصافحة عنـد اللقـاء سـنة     فمستحبة، وإن صافح من مل يكن معه قبلها  ذكرنا

  اه ) باإلمجاع لألحاديث الصحيحة يف ذلك 
  :حتسني كتابة القرآن وتبيينه ونقطه -٢

يستحب حتسني كتابة القرآن وتبيينه وال بأس بـالنقط  (: ١/٢٧٦ قال الغزايل يف اإلحياء
ني وتبيني وصد عن اخلطأ واللحن ملن يقرؤه وقد كان والعالمات باحلمرة وغريها فإا تزي

  احلسن وابن سريين ينكرون األمخاس والعواشر واألجزاء 
وروي عن الشعيب وإبراهيم كراهية النقط باحلمرة وأخذ األجرة علـى ذلـك وكـانوا     

  يقولون جردوا القرآن 
زيادات وحسما  والظن ؤالء أم كرهوا فتح هذا الباب خوفا من أن يؤدي إىل إحداث

  للباب وتشوقا إىل حراسة القرآن عما يطرق إليه تغيريا 
فال بأس به وال وإذا مل يؤد إىل حمظور واستقر أمر األمة فيه على ما حيصل به مزيد معرفة 

كما قيل يف إقامة اجلماعات يف التراويح مينع من ذلك كونه حمدثا فكم من حمدث حسن 
وأا بدعة حسنة إمنا البدعة املذمومة مـا يصـادم   نه إا من حمدثات عمر رضي اهللا ع

  اه) السنة القدمية أو يكاد يفضي إىل تغيريها
ويستحب نقط املصحف وشكله فإنه صيانة من : قال العلماء (  :وقال النووي يف التبيان 

 اللحن فيه
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وقـد   يهوأما كراهة الشعيب والنخعي النقط فإمنا كرهاه يف ذلك الزمان خوفا من التغيري ف
فال مينع من ذلك لكونه حمدثا فإنه من احملدثات احلسنة فال مينـع منـه   أمن ذلك اليوم 

   ا ه) واهللا أعلم  وغري ذلككنظائره مثل تصنيف العلم وبناء املدارس والرباطات 

  :األكل على املائدة  -٣
 آله وسـلم عليه ووقيل أربع أحدثت بعد رسول اهللا صلى اهللا (  :٢/٣للغزايل يف اإلحياء 

املوائد واملناخل واألشنان والشبع واعلم أنا وإن قلنا األكل على السفرة أوىل فلسنا نقول 
  األكل على املائدة منهي عنه ي كراهة أو حترمي إذا مل يثبت فيه ي 

فليس كل ما أبدع منهيا بل  عليه وآله وسلموما يقال إنه أبدع بعد رسول اهللا صلى اهللا  
ضاد سنة ثابتة وترفع أمرا من الشرع مع بقاء علته بل اإلبداع قد جيـب  املنهي بدعة ت

  يف بعض األحوال إذا تغريت األسباب 
وليس يف املائدة إال رفع الطعام عن األرض لتيسري األكل وأمثال ذلك مما ال كراهة فيـه  

فة فإن واألربع اليت مجعت يف أا مبدعة ليست متساوية بل األشنان حسن ملا فيه من النظا
  اه) الغسل مستحب للنظافة واألشنان أمت يف التنظيف

  : بناء املنابر والربط واملدارس -٤
 واالستحبابفالبدع احلسنة متفق على جواز فعلها ( :  ٢٣قال أبو شامة يف الباعث ص

فيها وهي كل مبتدع موافق لقواعد الشـريعة غـري    هلا ورجاء الثواب ملن حسنت نيته
  ال يلزم من فعله حمذور شرعي خمالف لشيء منها و

وغري ذلك من أنواع الرب اليت مل  وذلك حنو بناء املنابر والربط واملدارس وخانات السبيل
تعد يف الصدر األول فإنه موافق ملا جاءت به الشريعة من اصطناع املعروف واملعاونة على 

  اه ) الرب 
  : اختاذ املرقى -٥

ملا فيها من احلث علـى   رقى املعروف بدعة حسنةاختاذ امل( : ١/٢٢٦يف حاشية قليويب 
بقراءة اآلية املكرمة وطلب اإلنصات بقراءة احلديث  عليه وآله وسلمالصالة عليه صلى اهللا 

يقرؤه يف خطبه ومل يرد أنه وال اخللفاء بعده  عليه وآله وسلمالصحيح الذي كان صلى اهللا 
  . اختذوا مرقيا 



 ٥٦

حني خطب  عليه وآله وسلمقوله صلى اهللا { سنة وهو وذكر ابن حجر أنه له أصال يف ال
  اه)  }يف عرفة لشخص من الصحابة استنصت الناس 

  : التعريف بغري عرفة  -٦
وهو اجتماع الناس ، التعريف بغري عرفة  ( : ٤/١٠٦يف حاشية ابن القاسم على التحفة 

بالبصرة ابن  بعد العصر يوم عرفة للدعاء للسلف فيه خالف ففي البخاري أول من عرف
عباس ومعناه أنه إذا صلى العصر يوم عرفة أخذ يف الدعاء والذكر والضراعة إىل اهللا تعاىل 

  إىل غروب الشمس كما يفعل أهل عرفة 
أرجو أنه ال بأس به وقد فعله احلسن البصري ومجاعة وكرهـه مجاعـة   : وهلذا قال أمحد 

  منهم مالك
احش البدع بل خيفف أمره أي إذا خال مـن  ومن جعله بدعة مل يلحقه بف: قال املصنف 

  اختالط الرجال بالنساء وإال فهو من أفحشها مغين واية
وهو مجع الناس ،  وال كراهية يف التعريف بغري عرفة بل هو بدعة حسنة: عبارة الونائي  

  اه )  إخل ا هـ وكذا اعتمد ع ش عدم الكراهة
اع الناس بعد العصر للدعاء كمـا  اجتم (: ٢/٢٢٦ ويف حاشية البجريمي على اخلطيب

وفعلـه احلسـن   ، وكرهه اإلمام مالك ؛ ال بأس به : قال اإلمام أمحد ، يفعله أهل عرفة 
وقال الشـيخ الطـوخي   . رمحاين ،  وهو بدعة حسنة: قال النووي . وسبقه ابن عباس 

  اه )  حبرمته ملا فيه من اختالط النساء بالرجال كما هو مشاهد اآلن
  :مللعقة األكل با-٧

وامللعقة من اللعق ملا فيها من لعق : وقوله (  : ١/١١٥يف حاشية البجريمي على اخلطيب 
  اه ) وهي بدعة حسنة ويقال معلقة ملا فيها من علوق الطعام ا ، اآلكل ا 

  :صالة التراويح -٨
فإن كانت بدعة فهـي  (  :عن التراويح  ٢٦٧قال البيهقي يف كتابه فضائل األوقات ص 

  اه )  عليه وآله وسلمدعة حممودة ألا مل تكن خبالف ما مضى من عهد النيب صلى اهللا ب



 ٥٧

عليه مل يزد صلى اهللا  :صح عن عائشة رضي اهللا عنها(  : ١/١٧٤فتاوى ابن حجر يف و
 :وعن عمر رضي اهللا عنـه ، يف رمضان وال يف غريه على إحدى عشرة ركعة  وآله وسلم

  . نعمت البدعة أي التراويح 
وبه صرح الشافعي رضي اهللا عنه  عليه وآله وسلمفهو صريح يف حدوثها بعده صلى اهللا 

صـلى اهللا  { نعم روى ابنا خزمية وحبان يف صحيحيهما أنه ، لكنها بدعة حسنة  وتبعوه
)  } صلى م مثان ركعات مث أوتر مث انتظروه يف القابلة فلم خيرج إليهم  عليه وآله وسلم

  اه 
  :ى القراءة على امليت االجتماع عل-٩
تكرير الذهاب بعد الدفن للقراءة على القـرب  : وقول بعضهم (  : ٣/٢٠٠ احملتاج حتفةيف 

ليس بسنة ممنوع إذ يسن  كما نص عليه قراءة ما تيسر على القرب والدعاء له فالبدعة إمنا 
علـى أن مـن تلـك    هي يف تلك االجتماعات احلادثة دون نفس القـراءة والـدعاء   

  اه )  تماعات ما هو من البدع احلسنة كما ال خيفىاالج
  :تقبيل املصحف وتقبيل اخلبز -١٠

يف القنية تقبيل املصحف قيل بدعة لكن روى عن (  : ١/٢٦٣يف شرح سنن ابن ماجه 
عمر رض انه كان يأخذ املصحف كل غداة ويقبله ويقول عهد ريب ومنشـور ريب عـز   

واما تقبيل اخلبز فحرر الشـافعي  ، ى وجههوجل وكان عثمان يقبل املصحف وميسه عل
  اه ) انه بدعة مباحة وقيل حسنة انتهى إجناح 

  :االحتفال باملولد عند اجتناب املخالفات-١١
وقد سئل شيخ اإلسالم حافظ العصر أبو الفضل : ()١/٢٨٢( لسيوطيااحلاوي لفتاوي يف 

 تنقل عن أحد مـن  أصل عمل املولد بدعة مل: بن حجر عن عمل املولد فأجاب مبا نصه
ولكنها مع ذلك قد اشتملت على حماسن وضدها فمن السلف الصاحل من القرون الثالثة 

  وإال فال  ،حترى يف عملها احملاسن وجتنب ضدها كان بدعة حسنة
وقد ظهر يل خترجيها على أصل ثابت وهو ما ثبت يف الصحيحني من أن النيب صلى  :قال

  اه..)د اليهود يصومون يوم عاشوراءاهللا عليه وسلم قدم املدينة فوج
  :أمثلة للبدعة يف أحكامها اخلمسة -١٢



 ٥٨

للرد على  فمن الواجبة نظم أدلة املتكلمني(  : ٦/١٥٤مسلم  ه علىقال النووي يف شرح
وبناء املدارس والربط  ومن املندوبة تصنيف كتب العلم، املالحدة واملبتدعني وشبه ذلك

واحلـرام واملكـروه   ، يف ألوان األطعمة وغري ذلـك   ومن املباح التبسط، وغري ذلك 
  اه )ظاهران

 :أحـدها   :وللبدع الواجبة أمثلـة  (  : ٢/٢٠٤ه وقال العز بن عبد السالم يف قواعد
،  عليه وآله وسـلم االشتغال بعلم النحو الذي يفهم به كالم اهللا وكالم رسوله صلى اهللا 

وما ال يـتم  ، ها إال مبعرفة ذلك وذلك واجب ألن حفظ الشريعة واجب وال يتأتى حفظ
املثال . حفظ غريب الكتاب والسنة من اللغة  :املثال الثاين .الواجب إال به فهو واجب 

الكالم يف اجلرح والتعديل لتمييز الصحيح  :املثال الرابع . تدوين أصول الفقه  :الثالث 
ة فيما زاد علـى  وقد دلت قواعد الشريعة على أن حفظ الشريعة فرض كفاي، من السقيم 

  .وال يتأتى حفظ الشريعة إال مبا ذكرناه ، القدر املتعني 
منها مذهب القدرية ومنها مذهب اجلربية ومنها مذهب املرجئـة   :وللبدع احملرمة أمثلة 

  ومنها مذهب اسمة والرد على هؤالء من البدع الواجبة 
اء القناطر ومنها كل إحسان مل منها إحداث الربط واملدارس وبن :وللبدع املندوبة أمثلة  

يعهد يف العصر األول ومنها صالة التراويح ومنها الكالم يف دقائق التصوف ومنها الكالم 
  يف اجلدل يف مجع احملافل لالستدالل يف املسائل إذا قصد بذلك وجه اهللا سبحانه 

حني القرآن منها زخرفة املساجد ومنها تزويق املصاحف وأما تل:وللبدع املكروهة أمثلة  
  حبيث تتغري ألفاظه عن الوضع العريب فاألصح انه من البدع احملرمة 

منها املصافحة عقيب الصبح والعصر ومنها التوسع يف اللذيذ من  :وللبدع املباحة أمثلة  
وقد خيتلـف يف  ، املآكل واملشارب واملالبس واملساكن ولبس الطيالسة وتوسيع األكمام

  اه ) ماء من البدع املكروهة بعض ذلك فيجعله بعض العل
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  ةالرابع املسألة
  من األمثلة عند احلنابلة

  
  :خرقة السلوك  -١

وأما لباس اخلرقة اليت يلبسها بعض (  : ١١/٥١٠قال ابن تيمية كما يف جمموع الفتاوى 
فهذه ليس هلا أصل يدل عليها الداللة املعتربة من جهة الكتاب والسـنة   املشايخ املريدين

املشايخ املتقدمون وأكثر املتأخرين يلبسوا املريدين ولكن طائفة من املتـأخرين  وال كان 
  رأوا ذلك واستحبوه 

وقد استدل بعضهم بأن النيب ألبس أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص ثوبا وقال هلا 
سنا والسنا بلسان احلبشة احلسن وكانت قد ولدت بأرض احلبشة فلهذا خاطبها بـذلك  

  اللسان 
واستدلوا أيضا حبديث الربدة اليت نسجتها امرأة للنيب فسأله إياها بعض الصحابة فأعطـاه  

  أردت أن تكون كفنا يل : إياها وقال 
وليس يف هذين احلديثني دليل على الوجه الذي يفعلونه فان إعطاء الرجل لغريه ما يلبسه  

خذ شعره على وجه الربكة كإعطائه إياه ما ينفعه واخذ ثوب من النيب على وجه الربكة كأ
  وليس هذا كلباس ثوب أو قلنسوة على وجه املتابعة واالقتداء 

ولكن يشبه من بعض الوجوه خلع امللوك اليت خيلعوا على من يولونه كأـا شـعار   
وعالمة على الوالية والكرامة وهلذا يسموا تشريفا وهذا وحنوه غايته أن جيعل مـن  

نية صاحلة كان حسنا من هذه اجلهة وأما جعل ذلك سنة  جنس املباحات فان اقترن به
  اه) وطريقا إىل اهللا سبحانه وتعاىل فليس األمر كذلك 

  : وقد لبس خرقة السلوك طائفة كبرية من أئمة احلنابلة ومنهم 
اإلمام املوفق ابن قدامة احلنبلي صاحب املغين فقد لبسها من الشيخ عبد القادر اجلالين 

أن سنده يف لبس خرقة السلوك :  ٤٩٤ابن امللقن يف طبقات األولياء ص قد ذكر اإلمام ف
حيث أسند ابن امللقن لسبه للخرقة عن أيب بكر احلنبلـي عـن    ،مير عرب املوفق ابن قدامة

  اه   ) شيخه إسحاق الواسطي عن املوفق ابن قدامة عن الشيخ عبد القادر اجليالين 



 ٦٠

غين املقدسي احلنبلي صاحب الكمال يف تـراجم  اإلمام عبد الوممن لبسها من احلنابلة 
 ت(العليمي قال خرقة التصوف من الشيخ عبد القادر اجلالين أيضا  حيث لبسالرجال 

بن [قالَ املوفّق  (:  ٢/١٩١يف املَنهج األمحد يف تراجم أصحاب اإلمام أحمد ) هـ ٩٢٨
ن يد شيخ اإلسالم عبد القادر ، واشـتغلنا  لبست أنا واحلَافظُ عبد الغين اخلرقة م: ] قدامة

رك مدملْ نو ، هتا بصحبوانتفعن ، هنا منمسعو ، هبالفق هلةعليلي نمخْسي رغي هات٩(اه)ن حي(  
  :لقصص حتديد يوم لمجع املصحف والتراويح و -٤-٣-٢

عبـادة   : ن عليه من الدين وأنهواملقصود بيان ما حن: (  الوهاب لشيخ حممد بن عبداقال 
إال ، ومتابعة الرسول فيها خنلع مجيع البدع  اهللا وحده ال شريك له فيها خبلع مجيع الشرك

كجمع املصحف يف كتاب واحد ومجع عمر رضـي اهللا عنـه    بدعة هلا أصل يف الشرع
وحنـو  الصحابة على التراويح مجاعة ومجع ابن مسعود أصحابه عل القصص كل مخيس 

 ٥/١٠٣ ضمن مؤلفـات الشـيخ   الرسائل الشخصية للشيخ اه انظر )فهذا حسن ذلك
   الرسالة السادسة عشرة

وقد سبق قول غضيف بن ومن ذلك القصص (  : ١/٢٦٦ويف جامع العلوم واحلكم ص 
كم من دعـوة مسـتجابة   إنه بدعة ونعمت البدعة  :وقال احلسن ،إنه بدعة :احلارث

  وحاجة مقضية وأخ مستفاد 
عليه فإن النيب صلى اهللا  عين هؤالء بأنه بدعة اهليئة االجتماعية عليه يف وقت معنيوإمنا 

مل يكن له وقت معني يقص على أصحابه فيه غري خطبته الراتبـة يف اجلمـع    وآله وسلم
مث إن واألعياد وإمنا كان يذكرهم أحيانا أو عند حدوث أمر حيتاج إىل التـذكري عنـده   

  اه ) تمعوا على تعيني وقت له الصحابة رضي اهللا عنهم اج
  :اختاذ السبحة -٥
وعد التسبيح باألصابع سنة  : (٥٠٦ / ٢٢بن تيمية كما يف جمموع الفتاوى ا اإلمامقال  

  باألصابع فإن مسؤوالت مستنطقات  واعقدنللنساء سبحن  النيبكما قال 

                                                 
  )من لبس اخلرقة من احلنابلة ( ولبعض إخواننا من احلنابلة رسالة يف   ٩
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هم من يفعل وأما عده بالنوى واحلصى وحنو ذلك فحسن وكان من الصحابة رضى اهللا عن
أم املؤمنني تسبح باحلصى واقرها على ذلك وروى أن أبا هريرة كان  النيبذلك وقد رأى 

  يسبح به 
فمن الناس من كرهه ومنهم من مل يكرهه  نظام من اخلرز وحنوه يفوأما التسبيح مبا جيعل 

  اه )   وإذا أحسنت فيه النية فهو حسن غري مكروه
سئل عما إذا قرأ القرآن ويعد يف الصالة بسبحة (  : ٢٢/٦٢٥ويف جمموع الفتاوى أيضا 
  هل تبطل صالته أم ال ؟ 

كرار السورة الواحدة مثل قوله إن كان املراد ذا السؤال أن يعد اآليات أو يعد ت :فأجاب
وإن أريد بالسؤال شيء آخر فليبينه واهللا  بالسبحة فهذا ال بأس به) قل هو اهللا أحد(

   )١٠(اه)اعلم
  منشور يف اإلنترنتيف السبحة  امفرد اللفقري حبثن قد تقدم أو

                                                 
ما ذكرناه من األمثلة عن اإلمام ابن تيمية مل يطلق عليها اسم البدعة لكنها من احملدثات وقد أطلـق  : تنيبه )   ١٠

 دثات احلسنة عنده عليها وصف احلسن فهي إذن من احمل
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  الفصل الثاين
  البدعة اإلضافية
  املبحث األول

  معىن البدعة احلقيقية والبدعة اإلضافية
تقدم معنا أن البدعة إما يف االعتقاد وإما يف العمل وحديثنا هنا إمنا هو عـن البدعـة يف   

ا من كتب املعتقد العمل ال االعتقاد فهذه األخرية تطلب يف مظا  
والبدعة يف االعتقاد كلها مذمومة وهي من البدع احلقيقية ال اإلضافية ولذا أنكـر الـنيب   

عـن  :(  ١/٣٣على املختصمني يف القدر ففي سنن ابن ماجه  عليه وآله وسلمصلى اهللا 
على  عليه وآله وسلمخرج رسول اهللا صلى اهللا : عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال

وهم خيتصمون يف القدر فكأمنا يفقأ يف وجهه حب الرمان من الغضب فقال ذا  أصحابه
أمرمت أو هلذا خلقتم تضربون القرآن بعضه ببعض ذا هلكت األمم قبلكم قال فقال عبد 

 عليه وآله وسلممبجلس ختلفت فيه عن رسول اهللا صلى اهللا  اهللا بن عمرو ما غبطت نفسي
هـذا إسـناد   :   ١/١٤اه  قال البوصريي ) لفي عنه ما غبطت نفسي بذلك الس وخت

  صحيح رجاله ثقات 
الـيت   ألـا وزرا  أعظمفان احلقيقية : ( ...  ١/١٧١قال الشاطيب يف االعتصام أيضا 

كالقول بالقدر  خمالفة حمضة وخروج عن السنة ظاهر وألاباشرها املنتهى بغري واسطة 
حترمي اخلمر والقول  وإنكار اإلمجاع وإنكارلواحد خرب ا بإنكاروالتحسني والتقبيح والقول 

  اه )  ذلك أشبهاملعصوم وما  باإلمام
  :مث البدعة العملية منها ما هو بدعة حقيقية ومنها ما هو بدعة إضافية 

  :فالبدعة احلقيقية 
هي  :البدعة احلقيقية: (  ١/٢٨٦هي ما أحدث بأصلة ووصفه قال الشاطيب يف االعتصام 

عليها دليل شرعي ال من كتاب وال سنة وال إمجاع وال استدالل معترب عنـد   الىت مل يدل
ألـا   -كما تقدم ذكره  -أهل العلم ال يف اجلملة وال يف التفصيل ولذلك مسيت بدعة 

  اه ) شىء خمترع على غري مثال سابق 
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عبد ا أن يتعبد اإلنسان بعبادات مل يشرع التومن ذلك والبدعة احلقيقية مذمومة باتفاق 
  ) وما كان صالم عند البيت إال مكاء وتصدية ( ..املكاء والتصدية مثل تعبد املشركني ب

فمن تقرب إىل اهللا بعمل مل جيعله اهللا ورسوله : (  ١/٦٠قال ابن رجب يف جامع العلوم 
وهو شبيه حبال الذين كانت صالم عند البيـت  قربة إىل اهللا فعمله باطل مردود عليه 

وهذا كمن تقرب إىل اهللا تعاىل بسماع املالهي أو بـالرقص أو بكشـف    صديةمكاء وت
الرأس يف غري اإلحرام وما أشبه ذلك من احملدثات اليت مل يشرع اهللا ورسوله التقرب ـا  

  اه )  بالكلية
ومثل تعبد أيب إسرائيل بالقيام وعدم الكالم وعدم االستظالل ففي صـحيح البخـاري   

خيطـب   عليه وآله وسلمبينا النيب صلى اهللا : عن بن عباس قالعن عكرمة (  : ٦/٢٤٦٥
إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم وال يقعد وال يسـتظل وال  

مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليـتم   عليه وآله وسلميتكلم ويصوم فقال النيب صلى اهللا 
  اه ) صومه 

  :والبدعة اإلضافية 
قال الشاطيب يف االعتصـام   فأصله وارد ووصفه غري وارد بوصفه ال بأصله هي ما أحدث

   : نشائبتاا وأما البدعة اإلضافية فهي اليت هل(  : ١/٢٨٦
ليس هلا متعلق  :واألخرى . هلا من األدلة متعلق فال تكون من تلك اجلهة بدعة : إحدامها

بتان مل يتخلص ألحـد الطـرفني   له شائ إال مثل ما للبدعة احلقيقية فلما كان العمل الذي
  ) ١١( البدعة اإلضافية  :له هذه التسمية وهي  وضعنا

ىل اجلهة األخرى إأي أا بالنسبة إىل إحدى اجلهتني سنة ألا مستندة إىل دليل وبالنسبة 
  شيء مستندة إىل شبهة ال إىل دليل أو غري مستندة إىل  ) ١٢(  بدعة هلا

قائم ومن جهة الكيفيات أو  األصلن الدليل عليها من جهة والفرق بينهما من جهة املعىن أ
األحوال أو التفاصيل مل يقم عليها مع أا حمتاجة إليه ألن الغالب وقوعها يف التعبديات ال 

  اه) يف العاديات احملضة 

                                                 
  مصطلح البدعة اإلضافية مل يكن معروفا قبل الشاطيب وهو أول من استعمله مث شاع بعد ذلك   ١١
  ) ألا ( كذا يف األصل ولعله   ١٢
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  :  صورتان وللبدعة اإلضافة صور ذكرها الشاطيب وعلى رأسها
شرع اهللا التعبد ـا   يتعبد اإلنسان بعبادة أنتقييد املطلق من العبادات ب :األوىل  -

على اإلطالق لكنه يقيدها بصفة غري واردة يف الشرع يف عدد أو زمان أو مكـان  
كأن يصلى يف وقت كذا عدد كذا من الركعات أو يقـول  ... أو جنس أو هيئة

  وقت كذا ذكرا معينا وهكذا 
يف األعداد الواردة يف عبادة  إطالق املقيد من العبادات بأن يزيد اإلنسان :والثانية  -

 بغريه  ة أو ذكر أو كأن يبدل ذكرا واردامعينة من صال

هو حمل حبثنـا  ا ذه ضافية هل مها مذمومتان أو ممدوحتان؟من البدع اإل فهاتان الصورتان
  :هنا وسنتطرق هلذه املسألة ضمن املباحث التالية 
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  : املبحث الثاين
  ) تقييد املطلق( الصورة األوىل  

  حممودة أم مذمومة ؟ذه الصورة هل البدعة اإلضافية 
  

إن هذه املسألة مما تباينت واضطربت فيهـا   :قبل اجلواب على هذا السؤال ال بد أن نقول
قال ابن دقيـق العيـد يف    ،أقوال أهل العلم سواء من حيث التقعيد أو من حيث التطبيق

لعدم ضبطه بقوانني تقدم ت القوية هذا املوضع من املشكال(  : ١/١٧٢إحكام اإلحكام 
  اه ...) اس يف هذا الباب تباينا شديداوقد تباين الن ذكرها للسابقني

فنقول  ،إىل حد ما ويضع له القوانني ومع ذلك فقد حاول الفقري أن يلم شتات املوضوع
  : يف جواب السؤال السابق 

  :اختلف أهل العلم يف حكم البدعة اإلضافية 
ال  أو قل من البـدع اللغويـة   ،مة إىل أا من البدع احملمودةذهب مجهور األئف -

وعلى ذلك مجهور الصحابة والتابعني والسلف واألئمة وهو مـا عليـه    ،الشرعية
 الشافعية واحلنابلة وكثري من احلنفية وبعض املالكية وسـتأيت أقـواهلم وأدلتـهم   

  واألمثلة على ذلك مفصلة إن شاء اهللا  وشروطهم جلوازها
أو قل من البدع الشرعية وهو  ،بعض أهل العلم إىل أا من البدع املذمومةوذهب  -

وبعض احلنابلة  كابن جنيم املالكية وبعض احلنفيةمتقدمي ما يفهم من تصرف أكثر 
وهو ما مال إليه ابن دقيق العيـد بعـد حكايتـه    ابن القيم  وتلميذه كابن تيمية
ونصر ، عض أقواهلم إن شاء اهللا تعاىلوستأيت بأبو شامة مال إليه وكذا االحتمالني 

 هذا القول وشهره اإلمامان الشاطيب وابن تيمية رمحهما اهللا 

 
  :بعض أقوال من يعدها مذمومة 

  :الشاطيب اإلمام 
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تركه وينهى عنـه   يطلب: والثاين: (يف البدعة اإلضافية ١/٣٧قال الشاطيب يف االعتصام 
حلدود وتعيني الكيفيات والتزام اهليئـات  من جهة ضرب الكونه خمالفة لظاهر التشريع 

   اه)  املعينة مع الدوام وحنو ذلك األزمنةاملعينة أو 
  :ابن تيمية اإلمام 

  :قاعدة شرعية (  : ٢٠/١٩٦قال ابن تيمية كما يف جمموع الفتاوى 
ال يقتضى أن يكون مشروعا بوصف  واإلطالقشرع اِهللا ورسوله للعمل بوصف العموم 

ييد فان العام واملطلق ال يدل على ما خيتص بعض أفراده ويقيد بعضها فال اخلصوص والتق
األدلة مـا   يففان كان يقتضى أن يكون ذلك اخلصوص والتقييد مشروعا وال مأمورا به 

يكره ذلك اخلصوص والتقييد كره وإن كان فيها ما يقتضي استحبابه استحب وإال بقـى  
   غري مستحب وال مكروه

فاالجتماع للدعاء والـذكر  ... شرع دعاءه وذكره شرعا مطلقا عاما  مثال ذلك أن اهللا
مكان معني أو زمان معني أو االجتماع لذلك تقييد للذكر والدعاء ال تـدل عليـه    يف

  اه  ) الداللة العامة املطلقة خبصوصه وتقييده لكن تتناوله ملا فيه من القدر املشترك 
الغرض التنبيه ذا على جنس من العبـادات   وإمنا( ... : ١٠/٤٠٤جمموع الفتاوي  ويف

ملا فيها من العبادات البدعية البدعية وهي اخللوات البدعية سواء قدرت بزمان او مل تقدر 
فأما اخللوة  اما الىت جنسها مشروع ولكن غري مقدرة واما ما كان جنسه غري مشروع

  اه ... )  و ستحبابوالعزلة واالنفراد املشروع فهو ما كان مأمورا به امر اجياب ا
مومة إال أنه يعترب ذمة ه الصورة من البدعة اإلضافية بدعذومع كون ابن تيمية يرى ه

، بل قد يكون صديقا ،ورا مأجوراذمن أجازها اجتهادا أو قلد من اجتهد يف جوازها مع
وإن كان كثري من العباد والعلماء  : (...]١/٢٨٢[ املستقيم اقتضاء الصراطحيث قال يف 

فالغرض أن يعرف الدليل ، واألمراء قد يكون معذورا فيما أحدثه لنوع اجتهاد بل
 بل قد يكون صديقا عظيما ،قد يكون معذورا الجتهادهالصحيح وإن كان التارك له 

  اه) فليس من شرط الصديق أن يكون قوله كله صحيحا وعمله كله سنة
هذا يعارضه أن هذه املواسم  :فإن قيل: (١/٢٩٠ املستقيم أيضا قتضاء الصراطوقال يف ا

 وفيها فوائد جيدها املؤمن ،مثال فعلها قوم من أويل العلم والفضل الصديقني فمن دوم
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 ،يف قلبه وغري قلبه من طهارة قلبه ورقته وزوال آثار الذنوب عنه وإجابة دعائه وحنو ذلك
: ه تعاىلمع ما ينضم إىل ذلك من العمومات الدالة على فضل الصالة والصيام كقول

 )الصالة نور وبرهان: (عليه وآله وسلموقوله صلى اهللا  )أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى(
  وحنو ذلك

ال ريب أن من فعلها متأوال جمتهدا أو مقلدا كان له أجر على حسن قصده وعلى  :قلنا
إذا كان يف  ،وكان ما فيه من املبتدع مغفورا له ،عمله من حيث ما فيه من املشروع

وكذلك ما ذكر فيها من الفوائد كلها إمنا حصلت ملا  ،هاده أو تقليده من املعذوريناجت
اشتملت عليه من املشروع يف جنسه كالصوم والذكر والقراءة والركوع والسجود وحسن 

انتفى موجبه بعفو اهللا وما اشتملت عليه من املكروه  ،القصد يف عبادة اهللا وطاعته ودعائه
وهذا املعىن ثابت يف كل ما يذكر يف بعض البدع املكروهة  ،يدهالجتهاد صاحبه أو تقل

  اه) من الفائدة
  :ابن القيم اإلمام 

وكراهـة  ، !السنة مضت بكراهة إفراد رجب بالصوم : ( ٣/١٦١قال يف إعالم املوقعني 
سدا لذريعة اختاذ شرع مل يـأذن بـه اهللا مـن    ، امإفراد يوم اجلمعة بالصوم وليلتها بالقي

  اه ) ففي ذلك وقوع فيما وقع فيه أهل الكتاب؛ ان أو مكان مبا مل خيصه بهختصيص زم
  :ابن دقيق العيد اإلمام 

إن أحدث شعارا يف الدين منع منه :(... ١/١٧٢قال ابن دقيق العيد يف إحكام األحكام 
فهو حمل نظر حيتمل أن يقال أنـه مسـتحب لدخولـه حتـت     ] شعارا [ وان مل حيدث 

  ة لفعل اخلري واستحباب الصالة العمومات املقتضي
وحيتمل أن يقال أن هذه اخلصوصيات بالوقت أو باحلال واهليئة والفعـل املخصـوص   

  اه ) واهللا اعلم  وهذا أقرب حيتاج إىل دليل خاص يقتضي استحبابه خبصوصه
والتباين يف هذا يرجع إىل احلـرف  :( ...  ١/١٧٢ويف إحكام األحكام البن دقيق العيد 

وهو إدراج الشيء املخصوص حتت العمومات أو طلب دليل خاص على ناه الذي ذكر
  اه )  وميل املالكية إىل هذا الثاين، ذلك الشيء اخلاص 

  :ابن جنيم اإلمام 
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ذكر اهللا تعاىل إذا قصد به التخصيص بوقـت   : ( ٢/١٧٢يف البحر الرائق البن جنيم  
ألنه خـالف  ؛  الشرع به دون وقت أو بشيء دون شيء مل يكن مشروعا حيث مل يرد

  اه )  املشروع
  :أبو شامة اإلمام 

وال ينبغي ختصيص العبادات بأوقات مل خيصصها ـا  ( :  ٥١يف الباعث أليب شامة ص 
بل يكون مجيع أفعال الرب مرسلة يف مجيع األزمان ليس لبعضها على بعض فضل  ،الشرع

  اه )  إال ما فضله الشرع وخصه بنوع من العبادة
  :زروق  أمحد اإلمام
حتديد ما مل يرد يف الشرع حتديده ابتـداع يف  : (  ٩٨كتابه قواعد التصوف ص  قال يف

كصيام يوم لفوات ورد ليلته الذي مل جيعل له  ،الدين وال سيما إن عارض أصال شرعيا
  زوال اليوم اإلتيان به قبل صالة الصبح أو الشارع كفارة إال

وقيت ورد الصالة وحنوه مما مل يرد عن الشارع نص فيه وكذا قراءة الفاحتة قبل الصالة وت
  اه ) ال ما ورد فيه نص أو إشارة 

إعطاء احلكم يف العموم ال يقضـي جبريانـه للخصـوص    : (  ١١٧ - ١١٦وقال ص 
وإثبات احلكم يف قضية خاصـة ال   ...حىت يتخصص بهفاحتيج يف اخلاص لدليل خيصه 

ما وقع فيه سيما عند من يقول األصل املنـع  جيري يف عموم نوعها الحتمال قصره على 
  اه ) حىت يأيت املبيح 

  
  :تنبيه مهم 

ال بد من اإلشارة إىل أن ابن تيمية والشاطيب إمنا ينهيان عن ذلك إذا كان علـى سـبيل   
املداومة أما إذا كان على غري وجه مداومة فهو جائز عندمها قال ابن تيمية كما يف جمموع 

وإن دلت أدلة الشرع على كراهة ذلك كان مكروها مثل اختاذ ما (  : ٢٠/١٩٧الفتاوى 
اخلصوص أمر وال ي بقي علـى وصـف    يفوإن مل يكن ... ليس مبسنون سنة دائمة

  اه ) ... كفعلها أحيانا على غري وجه املداومة  اإلطالق
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فليس كل ما يشرع فعلـه أحيانـا   (  : ٢٢/٥١٣وقال أيضا كما يف جمموع الفتاوى 
واملأموم أحيانا عقيب الصالة ألمر عارض مل يعد هذا  اإلمامعليه ولو دعا  داومةتشرع امل

  اه  ) يداوم على ذلك  كالذيخمالفا للسنة 
بعـض   يفأن يكون هذا أحيانا  ينبغيلكن (  : ٢٢/٥٢١وقال كما يف جمموع الفتاوى 

عليـه  صلى اهللا  حيافظ عليها إال ما سن رسول اهللا األوقات واألمكنة فال جيعل سنة راتبة
  اه ) املداومة عليه  وآله وسلم

والثاين أن يطلب تركه وينهى عنه لكونه (  : ١/٣٧وتقدم معنا قول الشاطيب يف االعتصام 
خمالفة لظاهر التشريع من جهة ضرب احلدود وتعيني الكيفيات والتزام اهليئات املعينـة أو  

  اه ) املعينة مع الدوام وحنو ذلك  األزمنة
 والشأن يف البدع وان كانت مكروهة يف الدوام عليها ( : ١/١٧٣أيضا شاطيب ال وقال

  اه ) من املقتدى م يف جمامع الناس ويف املساجد  وإظهارها
  

  :مجال على اإلاألدلة 
   : هو من البدع املذمومة  بأن تقييد املطلقليل القائلنيد

  : يصح االستدالل ا ما سبق ذكره من األدلة الناهية عن البدع وقد تقدم أنه ال
عام أريد به اخلصوص وهو ما مل يكن منـدرجا  ) كل بدعة ضاللة (ألن حديث  -

  حتت أصل من أصول الشريعة العامة 
الدين أما  أمر إمنا هو فيما أحدث وليس من... ) من أحدث يف أمرنا ( وحديث  -

  ما أحدث وهو من الدين فليس برد كما هو مفهوم احلديث 
  : هور وأما دليل اجلم

ة اليت حتث على اإلكثار من العمل الصاحل كالصالة والذكر والصوم يعاألدلة الشرف -
إخل وتقييد ذلك بزمان أو مكان أو عدد أو هيئة ليس هناك ما مينع منه شرعا .. و

كما أن ترك  ،وال يتناوله النهي عن البدع الوارد يف احلديثني السابقني وما شاهما
ل على أن ذلـك املتـروك   وأصحابه ألمر ما ال يد آله وسلمعليه وصلى اهللا النيب 
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وسيأيت احلديث عن مسألة الترك الترك ال يدل على املنع كما هو معلوم ممنوع ألن 
 مفصال إن شاء اهللا

ا كنا ال نعمل بأي فرد من ذلك تعطيل العموم يف الشريعة فإذأنه يلزم من املنع من  -
الفرد خبصوصه فإن العموم صار معطال وال  لكذأفراد العموم حىت يرد الدليل على 

 ا الكالم شنيع شرعا وباطل لغةذفائدة منه وه

وانظـر   ،هو جواز القياس يف العبـادات والفقه هب مجهور أهل األصول ذأن م -
واية السـول   ٢/٢٠٦وشرح احمللي على مجع اجلوامع  ٥/٣٤٥احملصول  :لكذل
ى أن مرادهم بالقيـاس يف  وقد نصوا عل ،٤/٢٢٠وشرح الكوكب املنري  ٣/٤٥

كما يف التلخيص  العبادات ليس هو إثبات عبادة جديدة قياسا على عبادة أخرى
أرادوا بـه القيـاس يف   ولكنهم  ،لك من البدعة احلقيقيةذفإن  ،٢٧٥للجويين ص

القيـاس  ا ذوه، كروهاذصفات وكيفيات العبادات كما هو ظاهر من األمثلة اليت 
أن مذهب مجهور األصوليني  مبا وعليه فيمكن أن يقال ،داخل يف البدعة اإلضافية

أو علـى  ، البدعة اإلضافية القياس يف العبادات فمذهبهم إذن هو جواز هو جواز
يف  القيـاس ا كانت من مسـائل  ذما إأقل تقدير جواز البدعة اإلضافية يف حالة 

: ة بعنـوان وهناك رسالة ماجستري من اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنـور ، العبادات
ذكر فيها مناذج وأمثلة كثرية من القياس ، حملمد منظور إهلي) القياس يف العبادات(

  يف العبادات عند املذاهب األربعة فلريجعه من أراد االستزادة 
عليه صلى اهللا يف حياة النيب  )أي تقييد العبادات (  أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك -

صلى اهللا ن الصحابة يفعلون ذلك بعد وفاته وأيضا كا ،ويقرهم عليه  وآله وسلم
وأيضا كان السلف واألئمة يفعلون ذلك  ،من غري نكري من أحد  عليه وآله وسلم

 إن شاء اهللا الحقااذج يف ذلك بعضا من النم وسنذكردون نكري 

  
  شروط ايزين لتقييد املطلق

أوقـات   أال يكون قد ورد النهي عن ذلك التقييد يف الشرع مثل الصـالة يف  - ١
  الكراهة أو الصيام يوم العيد واجلمعة أو الذكر يف أماكن النجاسة وحنو ذلك 
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، )١٣(واردة  نبوية التقييد إنه سنة شرعية عن لكذأال يعتقد أو يقول من يفعل  - ٢
بل يعتقد ويقول إن ذلك أمر مباح وقد يكون مستحسنا إذا جرب فنفـع أو  

 د أا سنة نبوية  كانت له مناسبة املهم أن ال يقول وال يعتق

  :ط والشر هوهذه بعض أقوال أهل العلم يف هذ
وأما القسم الثاين الذي يظنه معظم : (٢٨ / ١الباعث على إنكار البدع قال أبو شامة يف 

أو تركه أفضل من فعله فهذا الذي  ،اهللا تعاىل وهو خبالف ذلك إىلالناس طاعة وقربة 
الشرع به يف صورة من الصور من زمان وهو ما قد أمر  ،وضعت هذا الكتاب ألجله

أو أمر به شخص دون غريه  ،خمصوص أو مكان معني كالصوم بالنهار والطواف بالكعبة
فيقيس اجلاهل  ،من املباحات والتخفيفات عليه وآله وسلمكالذي اختص النيب صلى اهللا 

ني ويقيس الصور بعضها على بعض وال يفرق ب ،نفسه عليه فيفعله وهو منهي عن ذلك
من إيقاع العبادات  آلثاراويقع ذلك من بعضهم بسبب احلرص على  ،األزمنة واألمكنة

فيحمهلم ذلك احلرص على فعلها يف أوقات وأماكن اهم الشرع والقرب والطاعات 
 عن اختاذ تلك الطاعات فيها

ه ومنها ما هو حمرم ومنها ما هو مكروه ويورطهم اجلهل وتزيني الشيطان يف أن يقولوا هذ
إن اهللا تعاىل ال يعاقبنا على طاعة ف، فنحن نفعلها أبدا األوقاتطاعة قد ثبتت يف غري هذه 

  منها االستكثار إىلقد أمرنا ا وحثنا عليها أو ندبنا 
وهي مخسة أوقات أو ستة عند الفقهاء  ،للصالة ةا مثل صالم يف األوقات املكروهوهذ

يف األيام املنهي عن الصوم فيها كصوم العيد وكصومهم  ،ثبت ي الشرع عن الصالة فيها
وكوصاهلم يف الصيام الذي هو من خصائص املصطفى  ،ويوم الشك وأيام مىن التشريق

على من تعاطى  عليه وآله وسلموقد اشتد نكريه صلى اهللا  ،عليه وآله وسلمصلى اهللا 
ا قيل هلم ال تفسدوا يف اهللا مبا مل يشرعه بل ى عنه وإذ إىلذلك فهؤالء وأمثاهلم يتقربون 

  اه) األرض قالوا إمنا حنن مصلحون أال أم هم املفسدون ولكن ال يشعرون

                                                 
على أن عمل الفقهاء على استحباب بعض التقييدات إذا ، أي التقييد أما العمل نفسه فال بد أن يعتقد أنه سنة) ١٣

وذلـك  ، سبة وقد تقدم معنا يف النماذج أمثلة لذلك فيمكن أن يستثىن من هذا الشرط ما له مناسبةكانت ذات منا
  استحباب الذكر مبا يناسب احلال : أخذا من العمومات الواردة يف مناسبة األذكار لألحوال فيؤخذ منها
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واعلم أن احلرف الذي يدور عليـه هـذا   : (  ٥٢يف احلوادث والبدع للطرطوشي ص و
وأال يعتقد أيضا املذهب إمنا هو محاية الذرائع وأال يزاد يف الفروض وال  يف السنن املسننة 

  اه) افل املبتدأة أا سنن مؤقتة يف النو
هل تسن الصالة عليه صلى  :فسح اهللا يف مدته) وسئل ( : ١/١٨٦فتاوى ابن حجر ويف 
  بني تسليمات التراويح أو هي بدعة ينهى عنها ؟  عليه وآله وسلماهللا 
 الصالة يف هذا احملل خبصوصه مل نر شيئا يف السنة وال يف كالم أصحابنا :بقوله) فأجاب ( 

فهي بدعة ينهى عنها من يأيت ا بقصد كوا سنة يف هذا احملل خبصوصه دون من يأيت 
بـل جـاء يف    ا ال ذا القصد كأن يقصد أا يف كل وقت سنة من حيث العمـوم 

  اه ) أحاديث ما يؤيد اخلصوص إال أنه غري كاف يف الداللة لذلك 
ها التعرض للصالة عليه قبل األذان، ومل نر يف شيء من: ()١/٤٧٢(يف الفتاوى  وقال أيضا

وال إىل حممد رسول اهللا بعده ومل نر أيضا يف كالم أئمتنا تعرضا لذلك أيضا، فحينئذ كل 
فمن أتى بواحد منهما يف ذلك معتقـدا  واحد من هذين ليس بسنة يف حمله املذكور فيه، 

يل؛ ومن شرع بال ؛ ألنه تشريع بغري دلسنيته يف ذلك احملل املخصوص ي عنه ومنع منه
   اه)دليل يزجر عن ذلك وينهى عنه

ينبغي أن حمل كراهة النداء بالصالة جامعة ما مل يتوقـف  : (١/٢٧١يف الفواكه الدواين و
وإال كان اإلعالم بالدخول من اإلمام يف الصالة على ذلك كما يف األمصار يف هذا الزمان 

عليه أنه سنة عن النيب صلى اهللا  ألن حمل الكراهة إذا فعل على وجه من البدع احلسنة
  اه)  وآله وسلم

فشرطه أن ال يقوم دليل على املنع منه : ( ١/١٧١ويف إحكام األحكام البن دقيق العيد 
مثاله الصالة املذكورة يف ليلة أول مجعة من رجب مل يصـح   ،أخص من تلك العمومات

ات الدالـة علـى فضـل    فيها احلديث وال حسن فمن أراد فعلها إدراجا هلا حتت العموم
ـى أن   عليه وآله وسلمقد صح أن النيب صلى اهللا  ألنهالصالة والتسبيحات مل يستقم 

  ... وهذا أخص من العمومات الدالة على فضيلة مطلق الصالة ختص ليلة اجلمعة بقيام
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هذا االحتمال الذي قلناه من جواز إدراجه حتت العمومات نريد به يف الفعل ال يف احلكم 
تحباب ذلك الشيء املخصوص يئته اخلاصة الن احلكم باستحبابه على تلك اهليئـة  باس

  اخلاصة حيتاج دليال شرعيا عليه وال بد 
خبالف ما إذا فعل بناء على أنه من مجلة اخلريات اليت ال ختتص بذلك الوقت وال بتلك 

  اه )  باحتمالهاهليئة فهذا هو الذي قلنا 
وهذه الصورة حيث ال يدل دليل على (: ١/١٧٢أيضا  قويف إحكام األحكام البن دقي
  اه ) فأما إذا دل فهو أقوى يف املنع وأظهر من األول كراهة ذلك احملدث أو منعه 

  
وقد زاد الدكتور عبد السميع يف حبثه يف جملة األمحدية شروطا أخرى يف ذلك ولكن تلك 

ة ال إىل ذاا أو هي مندرجـة  الشروط يف احلقيقة تعود إىل أمر خارج عن البدعة اإلضافي
  :والشروط اليت ذكرها هي ، من الشروط كما أن يف بعضها نظرا حتت ما ذكرناه

أال يصاحب البدعة اإلضافية أمر منهي عنه شرعا كما يصاحب بعض جمالس  - ١
  )١٤(أو حنو ذلك أو آالت هلو الذكر من اختالط

أن االلتـزام بتلـك   أن يكون االلتزام باهليئة ناتج عن قصد حسن وأال يعتقد  - ٢
 اهليئات أفضل من عدم االلتزام 

يعين من حيـث  (طار اجلواز فالفعل والترك سواء أال خيرج هذا االلتزام عن إ - ٣
 )فعل أصل العمل أفضل من تركه قطعاالتقييد ال من حيث أصل العمل ألن 

 )١٥(أال يكون االلتزام سببا يف إحداث شعار يف الدين  - ٤

  بواجب أو حترمي ما ليس حبرام  أال يكون فيه إجياب ما ليس - ٥

                                                 
تماع لـذكر أو صـالة   وحيث حصل يف ذلك االج: (  ١٥١قال ابن حجر اهليتمي يف الفتاوى احلديثية ص )  ١٤

التراويح أو حنوها حمرم وجب على كل ذي قدرة النهي عن ذلك وعلى غريه االمتناع عن حضور ذلك وإال صار 
  اه ) شريكا هلم 

قد منعنا إحداث ما هو شعار يف الدين ومثاله مـا أحدثتـه   : (  ١/١٧٢يف إحكام األحكام البن دقيق العيد ) ١٥
الغدير وكذلك االجتماع وإقامة شعار يف وقت خمصوص على شيء خمصوص مل الروافض من عيد ثالث مسوه عيد 

إىل عدم مشروعية البدعة اإلضافية ففي إدراج هذا الشـرط يف   -كما تقدم–اه لكن ابن دقيق مال ) يثبت شرعا 
  شروط ايزين نظر ظاهر
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  :مناذج ملا اختلت فيه تلك الشروط
  :عند احلنفيةفمثال 

ويكره الضيافة من أهل امليت ألا : (١/٢٣٣مراقي الفالح في ف :الضيافة من أهل امليت
   اه) شرعت يف السرور ال يف الشرور وهي بدعة مستقبحة

  :عند الشافعيةومثاله 
قال ابن الصباغ : (١/٣٦٣ مغين احملتاجفي ف :ع الناس عليهومج عمل أهل امليت للطعام

وغريه أما إصالح أهل امليت طعاما ومجع الناس عليه فبدعة غري مستحب روى أمحد وابن 
ماجة بإسناد صحيح عن جرير بن عبد اهللا قال كنا نعد االجتماع على أهل امليت 

 اه) وصنعهم الطعام النياحة

: وقد تقدم معنا قول أيب شامة :يف الصوم نهي والوصالالصالة والصوم يف أوقات الو
وهي مخسة أوقات أو ستة عند الفقهاء  ،للصالة ةا مثل صالم يف األوقات املكروهوهذ(

وكصومهم يف األيام املنهي عن الصوم فيها كصوم العيد  ،ثبت ي الشرع عن الصالة فيها
الذي هو من خصائص املصطفى  وكوصاهلم يف الصيام ،ويوم الشك وأيام مىن التشريق

على من تعاطى ذلك  عليه وآله وسلموقد اشتد نكريه صلى اهللا  عليه وآله وسلمصلى اهللا 
  اه) 

  :عند احلنابلةومثاله 
وكره : ( ٢/٣٥٤ البن قدامة املغينفي ف :طلب االستغفار للميت عند تشييع اجلنازة

مامنا و إسحاق قول القائل سعيد بن املسيب و سعيد بن جبري و احلسن و النخعي وإ
  اه) حمدثة : بدعة وقال عطاء: استغفروا له وقال األوزاعي: خلف اجلنازة 

ويكره جتصيصه : ( ٢/٥٤٩اإلنصاف في ف :البناء على القرب وجتصيصه والكتابة عليهو
فمكروه بال خالف نعلمه وكذا الكتابة عليه وكذا : أما جتصيصه  والبناء والكتابة عليه

 اه) ختليقه وحنوه وهو بدعةتزويقه و
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  املبحث الثالث
  عند الصحابة  تقييد املطلقمناذج من 
  عليه وآله وسلمصلى اهللا يف حياته 

  
  :رضي اهللا عنه بالل ابن رباح -١

أن :  عن أيب هريرة رضي اهللا عنـه  (  :١٩١٠/ ٤ومسلم  ١/٣٨٦يف صحيح البخاري 
صالة الفجر يا بالل حدثين بأرجى عمـل   قال لبالل عند عليه وآله وسلمالنيب صلى اهللا 

عملته يف اإلسالم فإين مسعت دف نعليك بني يدي يف اجلنة قال ما عملت عمال أرجـى  
عندي أين مل أتطهر طهورا يف ساعة ليل أو ار إال صليت بذلك الطهور ما كتب يل أن 

  اه ) أصلي قال أبو عبد اهللا دف نعليك يعين حتريك 
عليـه وآلـه   صلى اهللا قيد الصالة بالوضوء ومل ينكر عليه الرسول  رضي اهللا عنه فبالل 
  بل أقره ومدحه وأثىن عليه   وسلم

ألن  توقيت العبـادة ويستفاد منه جواز االجتهاد يف (  : ٣/٣٤قال ابن حجر يف الفتح 
  اه)  عليه وآله وسلمبالال توصل إىل ما ذكرنا باالستنباط فصوبه النيب صلى اهللا 

صلى اهللا  إقراره ]أي البدعة احلسنة[ ومن هذا الباب(  : ٢٤مة يف الباعث صوقال أبو شا
اهللا عنه على صالته ركعتني بعد كل وضوء وان كان هـو   رضيبالال  عليه وآله وسلم

مل يشرع خصوصية ذلك بقول وال فعل وذلك ألن باب التطوع  عليه وآله وسلمصلى اهللا 
   ةاملكروهيف األوقات إال بالصالة مفتوح 

الصحايب اآلخر على مالزمة قراءة قل هو اهللا  عليه وآله وسلمصلى اهللا  إقرارهومن ذلك 
  اه ) أحد دون غريها من السور 

ولكن قد يقـال  (  : ١٩٥قال الدكتور عبد السميع األنيس يف حبثه يف جملة األمحدية ص 
سم من أقسام السنة واإلقرار ق عليه وآله وسلمصلى اهللا أن هاتني الركعتني أقرمها النيب 

  ؟.. النبوية فما وجه االستدالل 
ما أقره على الركعتني فقط بل أقـره    عليه وآله وسلمصلى اهللا بأن النيب : وأجيب 

له مل فعلتها قبل أن تعـرف  : ولوال ذلك لقال  على الركعتني وعلى اجتهاده يف توقيتها
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لك أن تفعلهما قبل أن تسألين  أصبت ولكن ال ينبغي:حكم اهللا فيهما أو لقال على األقل 
  اه  ) 
  :رضي اهللا عنه أحد الصحابة -٢

كان رجل من األنصار يؤمهم  :عن أنس رضي اهللا عنه (  : ١/٢٦٨يف صحيح البخاري 
يف مسجد قباء وكان كلما افتتح سورة يقرأ ا هلم يف الصالة مما يقرأ به افتتح قل هو اهللا 

  خرى معها وكان يصنع ذلك يف كل ركعة أحد حىت يفرغ منها مث يقرأ سورة أ
إنك تفتتح ذه السورة مث ال ترى أا جتزئك حىت تقرأ بـأخرى  : فكلمه أصحابه فقالوا 

  فإما تقرأ ا وإما أن تدعها وتقرأ بأخرى 
ما أنا بتاركها إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت وإن كرهتم تركتكم وكانوا يرون : فقال 

  أن يؤمهم غريه  أنه من أفضلهم وكرهوا
يا فالن ما مينعك أن تفعل : أخربوه اخلرب فقال  عليه وآله وسلمفلما أتاهم النيب صلى اهللا 

  ما يأمرك به أصحابك وما حيملك على لزوم هذه السورة يف كل ركعة 
  اه ) حبك إياها أدخلك اجلنة : إين أحبها فقال : فقال 

جـواز ختصـيص   فيه دليل على   :املنري  قال ناصر الدين بن(  : ٢/٢٥٨يف فتح الباري 
  اه ) واالستكثار منه وال يعد ذلك هجرانا لغريه  بعض القرآن مبيل النفس إليه

  :رضي اهللا عنه خبيب بن عدي -٣
حدثنا أبو كريب قال حدثنا جعفر بن عون العمـري قـال   (  : ٢/٧٨يف تاريخ الطربي 

أن رسول اهللا صلى  :د عن أيب هريرة حدثنا إبراهيم بن إمساعيل عن عمرو أو عمر بن أسي
  ...بعث عشرة رهط وأمر عليهم عاصم بن ثابت  عليه وآله وسلماهللا 

فصلى سجدتني ذروين أصل ركعتني فتركوه : فلما خرجوا خببيب من احلرم ليقتلوه قال 
   فجرت سنة ملن قتل صربا أن يصلي ركعتني

خرج به أبو سروعة بن احلـارث   اللهم أحصهم عددا وخذهم بددا مث:... مث قال خبيب 
  اه ) بن عامر بن نوفل بن عبد مناف فضربه فقتله 

قال ابن إسحاق وحدثين عاصم بن عمر بن قتادة وعبد اهللا (  : ٤/٦٥ويف البداية والنهاية 
مث خرجوا خببيب حىت جاءوا بـه إىل  : قال ابن إسحاق قال عاصم  ...ح امابن أيب جني
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م إن رأيتم أن تدعوين حىت أركع ركعتني فافعلوا قـالوا دونـك   التنعيم ليصلبوه وقال هل
أما واهللا لوال أن تظنوا : مث أقبل على القوم فقال، فاركع فركع ركعتني أمتهما وأحسنهما

   أين إمنا طولت جزعا من القتل الستكثرت من الصالة
  اه ) فكان خبيب أول من سن هاتني الركعتني عند القتل للمسلمني  :قال
  :رضي اهللا عنه بو سعيد اخلدري أ-٤

حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن ( : ٥/٤٨يف مصنف ابن أيب شيبة 
ثالثني  عليه وآله وسلمجعفر بن إياس عن أيب نضرة عن أيب سعيد قال بعثنا النيب صلى اهللا 

سيدهم قال فأتونـا  راكبا يف سرية قال فرتلنا بقوم فسألناهم القرى فلم يقرونا قال فلدغ 
فقالوا أفيكم أحد يرقي من العقرب قال قلت نعم أنا  ولكن ال أرقيه حىت تعطونا غنمـا  

  قال فقالوا إنا نعطيكم ثالثني شاة قال فقبلنا 
قال فربأ وقبضت الغنم فعرض يف أنفسنا منها شيء  فقرأت عليه الفاحتة سبع مرات :قال

قال فلما قدمنا عليه قـال   عليه وآله وسلملى اهللا فقلنا ال تعجلوا حىت تأتوا رسول اهللا ص
سموا الغنم واضـربوا يل معكـم   فذكرت له الذي صنعت قال أو ما علمت أا رقية اق

  اه واحلديث أصله يف صحيح البخاري )بسهم
  :أيب بن كعب رضي اهللا عنه -٥

وآلـه   عليهصلى اهللا  قال كان رسول اهللا أيب بن كعبعن : (  ٤/٦٣٦ي ذيف سنن الترم
يا أيها الناس اذكروا اهللا اذكروا اهللا جاءت الراجفـة   :إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال وسلم

قلت يا رسول اهللا إين أكثـر   :قال أيب ،تتبعها الرادفة جاء املوت مبا فيه جاء املوت مبا فيه
   ؟الصالة عليك فكم أجعل لك من صاليت

 :قلـت  ،إن زدت فهو خـري لـك  ما شئت ف :قال ،الربعقلت  :قال ،ما شئت :فقال
ما شئت فإن  :قال ،قلت فالثلثني :قال ،ما شئت فإن زدت فهو خري لك :قال ،النصف

  إذا تكفى مهك ويغفر لك ذنبك  :قال ،أجعل لك صاليت كلها :قلت ،زدت فهو خري لك
  اه ) هذا حديث حسن صحيح :قال أبو عيسى
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  املبحث الرابع
  ة عند الصحاب تقييد املطلقمناذج من 
  عليه وآله وسلمصلى اهللا بعد وفاته 

  
  :رضي اهللا عنه أبو بكر الصديق 

حدثنا حممد بن فضيل عن حصني عن أيب مالك قال (  : ٦/٩٨يف مصنف ابن أيب شيبة -
اللهم عبدك اسلم األهل واملال والعشرية والذنب : قال  كان أبو بكر إذا صلى على امليت

  اه ) عظيم وأنت غفور رحيم 
اللهم أنت أعلم مـين  : قال  كان أبو بكر إذا مدح: (]  ٧٦٥ / ١٢[ العمال رتكويف -

بنفسي وأنا أعلم بنفسي منهم اللهم اجعلين خريا مما يظنون واغفر يل ما ال يعلمـون وال  
  اه)العسكري يف املواعظ كر ( تؤاخذين مبا يقولون

  :رضي اهللا عنه عمر الفاروق 
أن عمـر  :  يعين بن عبد اهللا بن الزبري قال حدثت عن عباد (  : ٥/٤١يف سنن البيهقي -

  اه ) لبيك اللهم لبيك :ملا دخل بيت املقدس قالبن اخلطاب رضي اهللا عنه 
حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبيدة بـن محيـد عـن    ( : ٦/٣٤ويف مصنف ابن أيب شيبة -

فرك لذنيب اللهم استغ كان عمر إذا انصرف من صالته قالالركني بن الربيع عن أبيه قال 
وأستهديك ألرشد أمري وأتوب إليك فتب علي اللهم أنت ريب فاجعل رغـبيت إليـك   

  اه ) واجعل غنائي يف صدري وبارك يل فيما رزقتين وتقبل مين انك أنت ريب 
حدثنا حسني بن علي عن طعمة بن عبد اهللا عـن  ( : ٦/٦٥ويف مصنف ابن أيب شبية -

قـد  :  كان عمر إذا قام من الليل قالان قال رجل يقال له ميكائيل شيخ من أهل خراس
ترى مقامي وتعرف حاجيت فارجعين من عندك يا اهللا حباجيت مفلجا منجحـا مسـتجيبا   
مستجابا يل قد غفرت يل ورمحتين فإذا قضى صالته قال اللهم ال أرى شيئا مـن الـدنيا   

حبكم اللـهم ال  يدوم وال أرى حاال فيها يستقيم اللهم اجعلين انطلق فيها بعلم وأصمت 
  اه )تكثر يل من الدنيا فأطغى وال تقل يل منها فأنسى فإنه ما قل وكفى خري مما كثر وأهلى 



 ٧٩

حدثنا وكيع عن موسى بن عبيدة عن وهـب بـن    : ٦/٨١ويف مصنف ابن أيب شبية -
آمنت باهللا :  عن عمر انه كان يقول إذا استلمه يعين احلجروهب عن سعيد بن املسيب 

  اه ) وت وكفرت بالطاغ
حدثنا وكيع عن العمري عن حممد بن سعيد عـن  (  :٦/٨١ويف مصنف ابن أيب شيبة -

اللهم انت السالم ومنك السالم فحينـا ربنـا    :أن عمر كان إذا دخل البيت قالأبيه 
  اه ) بالسالم 

  : رضي اهللا عنه عثمان ذي النورين 
كـان إذا  رضي اهللا عنه  أن عثمان بن عفان: عن قتادة (  : ١/٨٧يف معجم الطرباين -

  اه ) ائلني عدال وبالصالة مرحبا وأهالمرحبا بالق: جاءه من يؤذنه بالصالة قال
قال أمحد بن منيع حدثنا النضر بن إمساعيل عـن عبـد   (  : ٣/١٠٢ويف املطالب العالية 

كان عثمان رضي اهللا عنـه إذا مسـع   : الرمحن بن إسحاق عن عبد اهللا بن عكيم قال 
  اه ) مرحبا بالقائلني عدال وبالصالة مرحبا وأهال  : قال األذان

  :علي بن أيب طالب كرم اهللا وجهه 
حدثنا وكيع عن سفيان عن أيب إسحاق عن عاصـم  ( : ٦/٣٢يف مصنف ابن أيب شيبة -

اللهم مت نورك فهديت فلك احلمد وعظم حلمـك   :عن علي أنه كان يقول :بن ضمرة 
ت فلك احلمد ربنا وجهـك أكـرم الوجـوه    فعفوت فلك احلمد وبسطت يدك فأعطي

وجاهك خري اجلاه وعطيتك أفضل العطية وأهنأها تطاع ربنا فتشكر وتعصى ربنا فتغفـر  
جتيب املضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتنجي من الكرب وتقبل التوبـة وتغفـر   

   اه) يعين يقول بعد الصالة ... الذنب ملن شئت ال جيزئ آالءك أحد وال حيصي نعماءك
حدثنا الفضل بن دكني حدثنا زهري عن أيب إسحاق (  : ٦/٣٩ويف مصنف ابن أيب شيبة -

بسم اهللا ويف سبيل اهللا وعلى ملـة  :  عن علي قال إذا أخذت مضجعك فقلعن عاصم 
  اه )  عليه وآله وسلمرسول اهللا صلى اهللا 

ملسيب عـن  حدثنا حيىي بن الفضيل عن العالء بن ا(  :٦/٦٣ويف مصنف ابن أيب شيبة -
قال يسرك أن يربأ قال نعم الفضيل بن عمرو قال جاء رجل إىل علي قال إن فالنا شاك 

  اه )يا حكيم يا كرمي اشف ثالثا : قال قل 
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حدثنا عبيد اهللا بن موسى عن إسرائيل عـن أيب  (  : ٦/١٠٧ويف مصنف ابن أيب شيبة -
بسم اهللا ويف سـبيل اهللا   : عن علي قال كان يقول عند املنام إذا نامإسحاق عن عاصم 

  اه )  عليه وآله وسلموعلى ملة رسول اهللا صلى اهللا 
عن مقاتل عن أيب إسحاق عن احلارث عن علـي  : (  ٢/٢٠٨ويف مصنف عبد الرزاق -

  اه )فال يتشهد مع اإلمام وليهلل حىت يقوممن أدرك ركعة مع اإلمام أو فاته ركعة  :قال
حدثنا وكيع عن األعمش عن أيب إسـحاق   : (٢٦٣ص/١جويف مصنف ابن أيب شيبة -

  اه )  بسم اهللا خري األمساء اسم اهللا:  عن علي أنه كان يقول إذا تشهدعن احلارث 
  : مارضي اهللا عنهعبد اهللا بن عمر 

كان عبد اهللا بن عمر إذا : عن عبد اهللا بن سربة قال (  :١٢/٢٦٨ويف معجم الطرباين -
عبادك نصيبا يف كل خري تقسمه الغـداة ، ونـورا   اللهم اجعلين من أعظم :  أصبح قال

   اه)  يهدى ورمحة تنشرها ورزقا تبسطه وضرا تكشفه وبالء ترفعه وفتنة تصرفها

  )رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح(:  ١٠/٢٩٤قال اهليثمي جممع الزوائد 
ـ : ( قال  ٦/٣٦وهو يف مصنف ابن أيب شيبة  ن حدثنا عبد اهللا بن إدريس عن حصني ع

  اه... )  أنه كان يقول إذا أصبح وأمسىمتيم بن سلمة عن عبد اهللا بن سربة عن بن عمر 
وكذلك قال عبد اهللا بن عمر يف صالة الضحى ( :  ٢/٦٨بن عبد الرب اليف االستذكار و-

وذكر بن أيب شيبة عن بن علية عـن  ، ؟وللضحى صالة  : وكان ال يعرفها وكان يقول
بدعـة  : عرج قال سألت بن عمر عن صالة الضحى فقـال  اجلريري عن احلكم عن األ

  اه )   ونعمت البدعة
في مصنف ابن أيب فبن سريين حممد أيضا  ا بدعة ونعمت البدعةإ: وقد قال عن الضحى

دثنا ابن علية عن اجلريري عن احلكم بن األعرج قال سألت حممدا عن ح: ( ٢/٢٩٦شيبة 
بدعـة  : فقال عليه وآله وسلمنيب صلى اهللا صالة الضحى وهو مسند ظهره إىل حجرة ال

  اه )  ونعمت البدعة
حدثنا أبو بكر قال نا وكيع عن سفيان عن ليث (  :٣/٤٤٣ويف مصنف ابن أيب شيبة -

تقبل اهللا نسكك وأعظم أجـرك وأخلـف   :  مسع بن عمر يقول للحاج إذا قدمعن من 
  اه ) نفقتك 
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عن بن عمر أنه كان وأيوب عن نافع  ومن رواية بن جريج(  : ٤/٢٣٠ويف االستذكار -
اللهم واستعملين لسنة نبيك وتوفين على ملته وأجرين  :يقول إذا نزل على الصفا واملروة

من مضالت الفنت واعصمين بدينك وطاعتك وطاعة رسولك وجنبين معاصيك واجعلـين  
ممن حيبك وحيب مالئكتك ورسلك وعبادك الصاحلني وحببين إىل مالئكتـك وعبـادك   

صاحلني اللهم واجعلين من أئمة املتقني واجعلين من ورثة جنة النعـيم وال ختـزين يـوم    ال
  اه)يبعثون

حدثنا بن فضيل عن يزيد عن جماهد قال سـافرت  (  : ٦/٧٩ويف مصنف ابن أيب شيبة -
مسع سامع حبمد اهللا ونعمته وحسن بالئه عندنا  :فإذا كان من السحر نادىمع بن عمر 

  اه ) علينا ثالثا اللهم عائذ بك من جهنم ثالثا  اللهم صاحبنا فأفضل
حدثنا أبو خالد األمحر عن بن عجالن عن عمر بـن  ( :٦/٩١ويف مصنف ابن أيب شيبة -

يا هـادي  : عن بن عمر يف الضالة يتوضأ ويصلي ركعتني ويتشهد ويقولكثري بن أفلح 
  اه ) وفضلك تك وسلطانك فإا من عطائكالضال وراد الضالة اردد علي ضاليت بعز

حدثنا شريك وأبو األحوص عن منصور عـن أيب  (  :٦/١٠٦يف مصنف ابن أيب شيبة -
عن أبن عمر أنه كان يقول إذا أدخل امليت قربه وقال أبو األحوص إذا سـوى  مدرك 
  اه ) اللهم أسلم إليك املال واألهل والعشرية والذنب العظيم فاغفر له  :عليه

حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا حممد بن سوقة عن ( :٦/١٠٨يف مصنف ابن أيب شيبة -
ـ إذا قدم حاجا أو معتمرا طاف بالبيت وصلى ركعـتني وك  كان بن عمر :نافع قال ان ت

فكان يقول حني يفرغ مـن ركعتيـه   جلوسه فيها أطول من قيامة ثناء على ربه ومسألة 
عليه وآله اهللا  اللهم اعصمين بدينك وطاعتك وطاعة رسولك صلى :وبني الصفا واملروة 

اللهم جنبين حدودك اللهم اجعلين ممن حيبك وحيب مالئكتك ورسـلك وعبـادك    وسلم
الصاحلني اللهم حببين إليك وإىل مالئكتك ورسلك اللهم آتين من خري ما تـؤيت عبـادك   
الصاحلني يف الدنيا واآلخرة اللهم يسرين لليسرى وجنبين العسرى واغفر يل يف األخـرى  

أوزعين أن أويف بعهدك الذي عاهدتين عليه اللهم اجعلين من أئمة املـتقني   واألوىل اللهم
  اه ) واجعلين من ورثة جنة النعيم واغفر يل خطيئيت يوم الدين 
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كان  :حدثنا حامت بن إمساعيل عن جعفر عن أبيه قال(  :٦/٢٩يف مصنف ابن أيب شيبة -
  اه)ا مذهبتهشدوا التكبري فإ: بن عمر إذا عصفت الريح فدارت يقول

    :رضي اهللا عنه هريرة  أبو
حدثنا أبو بكر قال حدثنا إمساعيل بن إبراهيم عـن  ( :٥/٣٤٥يف مصنف ابن أيب شيبة -

قدر  ةتسبيحإين ألسبح كل يوم اثنيت عشرة ألف : عن أيب هريرة قالخالد عن عكرمة 
  اه )  دييت وقدر ديته

إين ألسـتغفر اهللا   :قال أبو هريـرة : عن عكرمة قال( : ١/٣٨٣نعيم  يبأليف احللية و-
البـن   ٤/٢٠٩وعزاه احلافظ يف اإلصابة  اه) وأتوب إليه كل يوم اثين عشر ألف مرة 

    .سعد وصححه 

  : رضي اهللا عنه عبد اهللا بن مسعود 
إال من اختـذ  (: قرأ عبد اهللا: عن األسود بن يزيد قال (  : ٩/١٨٦ يف معجم الطرباين-

  من كان له عندي عهد فليقم  : يقول اهللا تعاىل يوم القيامة :قال )عند الرمحن عهدا
اللهم فاطر السماوات واألرض عامل الغيب : قولوا: قال، يا أبا عبد الرمحن علمنا: قالوا

يف هذه احلياة الدنيا أنك إن تكلين إىل نفسي تقربين من الشـر   والشهادة إين أعهد إليك
محتك فاجعله يل عندك عهدا تؤده إيل يوم القيامـة  وتباعدين من اخلري وإين إن أثق إال بر

  اه ) إنك ال ختلف املعياد 
دثنا احلسن بن موسى عن محاد بن سلمة عـن  ح: (  ٣/٥٦٠ويف مصنف ابن أيب شيبة -

 :أن بن مسعود كان إذا غشي أهله فـأنزل قـال  عطاء بن السائب عن بن أخي علقمة 
  اه  )اللهم ال جتعل للشيطان فيما رزقتنا نصيبا 

حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن عمري بن سـعد  (  : ٦/٣٢ويف مصنف ابن أيب شيبة -
اللهم إين أسألك من اخلري كله مـا   :كان عبد اهللا يدعو ذه الدعوات بعد التشهدقال 

علمت منه وما مل أعلم وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما مل أعلـم اللـهم إين   
ك الصاحلون وأعوذ بك من شر ما عاذ منه عبادك الصـاحلون  أسألك خري ما سألك عباد

ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا 
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وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع األبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك وال ختزنا يوم القيامة 
  اه ) إنك ال ختلف امليعاد 

حدثنا أبو األحوص عن أيب إسحاق عن األسـود  (  : ٦/٦٧يف مصنف ابن أيب شبية و-
إن يف كتاب اهللا آيتني ما أصاب عبد ذنبا فقرأمها مث استغفر  :قال عبد اهللاوعلقمة قاال 
ومـن  ( ،إىل آخر اآلية ) ...إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهموالذين ( : اهللا إال غفر له

  اه ...)هيعمل سوء أو يظلم نفس
حدثنا عفان حدثنا محاد بن سلمة أخربنا عطاء بـن   : ٦/٦٨ويف مصنف ابن أيب شبية -

اللهم اهدنا ويسر  : أن بن مسعود كان إذا دعا ألصحابه قالالسائب عن أيب األحوص 
هداك لنا اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واجعلنا من أويل النهى اللهم لقنا نضـرة  

دسا وحريرا وحلنا أساور إله احلق اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مثنني وسرورا واكسنا سن
  اه) ا قائليها وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم 

حدثنا أبو معاوية عن عبد الرمحن بن إسحاق عـن  ( : ٦/٦٨ويف مصنف ابن أيب شبية -
وات إال ععن عبد اهللا بن مسعود قال ما دعا قط عبد ذه الـد القاسم بن عبد الرمحن 

يا ذا املن فال مين عليك يا ذا اجلالل واإلكرام يـا ذا الطـول    :وسع اهللا عليه يف معيشته
واإلنعام ال إله إال أنت ظهر الالجئني وجار املستجريين ومأمن اخلائفني إن كتبتين عنـدك  
 يف أم الكتاب شقيا فامح عين أسم الشقاء وأثبتين عندك سعيدا موفقا للخري فإنك تقول يف

  اه ) كتابك  ميحوا اهللا ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب 
حدثنا هشيم أخربنا حصني عن أيب اليقظان حصني ( :١/٢٦٩ويف مصنف ابن أيب شيبة -

اللـهم إين   : عن عبد اهللا بن مسعود أنه كان يقول إذا فرغ من الصالةبن يزيد الثعليب 
بر والسالمة من كل إمث اللهم  أسألك موجبات رمحتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل

إين أسألك الفوز باجلنة واجلواز من النار اللهم ال تدع ذنبا إال غفرته وال مها إال فرجتـه  
  اه ) وال حاجة إال قضيتها 

حدثنا أبو معاوية ووكيع عن األعمش عن مثامة بن (  : ٦/٢٢ويف مصنف ابن أيب شبية -
إذا كان على أحدكم إمام خيـاف   :عبد اهللا قالعقبة احمللمي عن احلارث بن سويد قال 

اللهم رب السماوات ورب العرش العظيم كن يل جارا من فالن  :تغطرسه وظلمه فليقل
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وأحزابه وأشياعه أن يفرطوا علي وأن يطغوا عز جارك وجل ثناؤك وال إله غريك إال أن أبا 
ثله وزاد فيه من شـر  معاوية زاد فيه قال األعمش فذكرته إلبراهيم فحدث عن عبد اهللا مب

  اه ) اجلن واألنس 
حدثنا أبو أسامة عن عبد الرمحن بن يزيد بن جابر (  : ٦/٧٣ويف مصنف ابن أيب شبية -

قال عبد اهللا من حدثنا بشر بن زياد عن سليمان بن عبد اهللا عن عتريس بن عرقوب قال 
اء ال يضر مع امسه بسم اهللا خري األمساء هللا يف األرض ويف السم :قال حني يوضع طعامه 

  اه) داء اللهم اجعل فيه بركة وعافية وشفاء فيضره ذلك الطعام ما كان 
  

  :لفت نظر 
تقييـد  ال مشكلة عنـده يف  رضي اهللا عنه مما سبق ذكره من األمثلة نعلم أن ابن مسعود 

 أنه أنكر على من اجتمعوا علـى الـذكر   رضي اهللا عنه وقد ورد عنه املطلقات الشرعية 
أخربنا احلكم بن املبارك أنا عمر بن حيـىي  (  : ١/٧٩يف املسجد ففي سنن الدارمي  املقيد

كنا جنلس على باب عبد اهللا بن مسعود قبل صـالة  : قال مسعت أيب حيدث عن أبيه قال 
الغداة فإذا خرج مشينا معه إىل املسجد فجاءنا أبو موسى األشعري فقال أخرج إليكم أبو 

  فجلس معنا حىت خرج عبد الرمحن بعد قلنا ال 
فلما خرج قمنا إليه مجيعا فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرمحن اين رأيت يف املسجد أنفـا  

  أمرا أنكرته ومل أر واحلمد هللا إال خريا 
قال فما هو فقال إن عشت فستراه قال رأيت يف املسجد قوما حلقا جلوسـا ينتظـرون   

ول كربوا مائة فيكربون مائة فيقول هللوا الصالة يف كل حلقة رجل ويف أيديهم حصا فيق
مائة فيهللون مائة ويقول سبحوا مائة فيسبحون مائة قال فماذا قلت هلم قال ما قلت هلم 
شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك قال أفال أمرم ان يعدوا سيئام وضمنت هلـم ان ال  

  يضيع من حسنام 
احللق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم مث مضى ومضينا معه حىت أتى حلقة من تلك 

تصنعون قالوا يا أبا عبد اهللا حصا نعد به التكبري والتهليل والتسبيح قال فعدوا سـيئاتكم  
فأنا ضامن ان ال يضيع من حسناتكم شيء وحيكم يا أمة حممد ما أسرع هلكتكم هؤالء 
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 تبل وأنيتـه مل تكسـر   متوافرون وهذه ثيابه مل عليه وآله وسلمصحابة نبيكم صلى اهللا 
  والذي نفسي بيده انكم لعلي ملة هي أهدي من ملة حممد أو مفتتحوا باب ضاللة 

قالوا واهللا يا أبا عبد الرمحن ما أردنا إال اخلري قال وكم من مريد للخري لـن يصـيبه ان   
أمي حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن ال جياوز تراقيهم و عليه وآله وسلمرسول اهللا صلى اهللا 

اهللا ما أدري لعل أكثرهم منكم مث توىل عنهم فقال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك احللق 
  اه) يطاعنونا يوم النهروان مع اخلوارج 

  
  :واجلواب عن ذلك من وجوه 

حيث اآللوسي يف تفسريه  منهم طائفة من أهل العلم صحتهيف  طعنقد أن األثر  -
واملنـاوي يف فـيض    ،)احملدثني ئمةاأل من احلفاظ عند يصح ال(: ٦/١٦٣قال 
  مهاريوغ )ثابت غريإنه ( :١/٤٥٧ حيث قال عنه القدير

فنهاهم ألجل ، يبني ذلك آخر األثر ،أن ابن مسعود رأى يف القوم سيما اخلوارج -
على سبيل التميـز  قد انفردوا عن املسلمني واعتزلوهم  ذكرهمأي أم يف ، ذلك

 والفرقة

واعتزلـوا   ه أم قوم انقطعوا للعبادة وتركوا املعاشأنه قد ورد يف بعض ألفاظ -
قـال  : (١١٣ي البدع واحلوادث للطرطوشـي ص  فف لك اهمذفألجل ، الناس

خرج رهط من القراء منهم معضد وعمرو بن عتبة حـىت بنـوا   : يسار أبو احلكم
مسجدا بالنخيلة قريبا من الكوفة فوضعوا جرارا من ماء ومجعـوا أكوامـا مـن    

فخرج إليهم ابن  مث أقاموا يف مسجدهم يتعبدون وتركوا الناسللتسبيح احلصباء 
واهللا ما أنا بنازل حىت يهدم : فقال ، مرجبا بأيب عبد الرمحن إنزل : مسعود فقالوا 

واهللا إنكم ملتمسكون بذنب ضـاللة أن  : مسجد اخلبال هذا فهدموه مث قال هلم 
مـن  كلهم صنعوا كما صنعتم أرأمت لو أن الناس أنتم أهدى ممكن كان قبلكم 

كان جيمعهم لصالم يف مساجدهم ولعيادة مرضاهم ولدفن موتاهم ؟ فردهم إىل 
 اه ) الناس 
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ففي إحكام األحكام البن دقيق ، أنه قد جاء يف بعض ألفاظه أم كانوا يقصون -
جاء عن بن مسعود رضي اهللا عنه فيما أخرجه الطرباين يف معجمـه  : (  ١/١٧٣

س بن أيب حازم قال ذكر البن مسعود قاص جيلس بالليـل ويقـول   بسنده عن قي
للناس قولوا كذا وقولوا كذا فقال إذا رأيتموه فاخربوين قال فاخربوه فاتـاه بـن   
مسعود متقنعا فقال من عرفين فقد عرفين ومن مل يعرفين فأنا عبد اهللا بن مسـعود  

حابه يعين أو أنكم وأص عليه وآله وسلمتعلمون أنكم ألهدى من حممد صلى اهللا 
ملتعلقون بذنب ضاللة ويف رواية لقد جئتم ببدعة عظمى أو لقد فضلتم أصحاب 

ومن املعلوم أن مذهب ابن مسـعود  اه ) علما  عليه وآله وسلمحممد صلى اهللا 
مـن   صولعلهم يريدون بذلك قص ،صوطائفة من الصحابة هو النهي عن القص

ـ  هللا عنهرضي اليس من أهل العلم فقد ورد عن علي   صأنه منع أقواما من القص
 وأباح للحسن البصري ذلك وقال ال يقص إال عامل أو حنو ذلك 

 ثنـا  حممـد  ابن حسني ثنا : (حنبل بن أمحد إلماملالزهد كتاب أنه قد جاء يف  -
 عبـد  أن يزعمون الذين هؤالء :قال وائل أيب عن شقيق بن عامر عن املسعودي

 وانظر اه)فيه اهللا ذكر إال قط جملسا اهللا عبد ستجال ما ،الذكر عن ينهى كان اهللا
  )١/٣٧٩( سيوطيلل احلاوي

ففي مصنف ابن أيب شـيبة   أن إنكاره إمنا هو ألجل العد ال ألجل حتديد الذكر -
حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم قال كان عبـد اهللا يكـره   (: ٢/١٦٢

 أقوى األجوبة يف نظـري اب وهذا اجلوه ا) العدد ويقول أمين على اهللا حسناته 
وهذا طبعا خمالف للمتواتر عـن  ) فعدوا سيئاتكم  (ويؤيده قوله يف األثر السابق 

ويؤيد أن سبب يه هـو  ، يف مشروعية العد عليه وآله وسلمصلى اهللا رسول اهللا 
بلغنـا  :  ابن مسعان قالعن  ٢١صيف البدع ابن وضاح  كراهته للعد أنه يف رواية

، سبقتم  على اهللا حتصون: نه رأى أناساً يسبحون باحلصى فقال عن ابن مسعود أ
ويف . )أصحاب حممد صلى اهللا عليه وآله وسلم علماً ، أو لقد أحدثتم بدعة ظلماً

بامرأة معهـا  مر ابن مسعود أن : (  ٢١ص أيضا بن وضاح يف البدعال أثر آخر
: برجله، مث قالحبصى فضربه  تسبيح تسبح به فقطعه وألقاه ، مث مر برجل يسبح
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ركبتم بدعة ظلماً، أو لقد غلبتم أصحاب حممد صلى اهللا عليه وآله وسـلم   لقد
 اه ) علماً

وظاهر  عارضه ما هو صحيحقد حمتمل مع أه  أن ذلك األثر املطعون يف صحته -
  ا األثرذفتقدم تلك اآلثار على ه، كما تقدم رضي اهللا عنه عنه 

ومل ميكن اجلواب على ما ، إال املنع - عنه رضي اهللا-وعلى فرض أنه مل يرد عنه  -
فيقال هو رأي له خالف فيه املرفوع واآلثار الكثرية عن الصـحابة يف   ،ورد عنه
  ذلك  جواز 
  :رضي اهللا عنه معاذ بن جبل 

: كان معاذ إذا جد من الليل قـال : عن ثور بن يزيد قال( :٢٠/٣٤يف معجم الطرباين 
نجوم وأنت حي قيوم ، اللهم طليب للجنة بطيء وهريب من اللهم نامت العيون وغارت ال

 اه )النار ضعيف، اللهم اجعل يل عندك هديا نؤده إليك يوم القيامة إنك ال ختلف امليعاد

  : رضي اهللا عنه عبد اهللا بن عباس 
إذا أتيت سلطانا : عن ابن عباس قالعن سعيد بن جبري ( :١٠/٢٥٨يف معجم الطرباين -

، اهللا أعز مما أخاف  أكرب اهللا أكرب من خلقه مجيعااهللا :فقل يسطو بكمهيبا ختاف أن 
وأحذر، أعوذ باهللا املمسك السماوات السبع أن يقعن على األرض إال بإذنه من شر عبدك 
فالن وجنوده وأتباعه وأشياعه من اجلن واإلنس، إهلي كن يل جارا من شرهم، جل ثناؤك 

   اه )  وعز جارك وتبارك امسك وال إله غريك
  ).رواه الطرباين ورجاله رجال الصحيح (:  ١٠/٣٠١جممع الزوائد  فال يف 

حدثنا الفضل بن دكني قال حدثنا يـونس بـن أيب   ( :٦/٢٣يف مصنف ابن ايب شيبة و-
إذا أتيـت   :عن بن عباس قالإسحاق عن املنهال بن عمرو قال حدثين سعيد بن جبري 

  اه )  ثالث مرات.. . سلطانا مهيبا ختاف أن يسطو عليك فقل
إن مل يكن يف البيت : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال( :٦/٦٢ويف تفسري البغوي -

  اه )السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني، والسالم على أهل البيت ورمحة اهللا: أحد فليقل
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حدثنا أسباط بن حممد عن عطاء عن سعيد بن جبري (  :٦/٨٢يف مصنف ابن ايب شيبة -
اللهم قنعين مبا  :كان من دعاء بن عباس الذي ال يدع بني الركن واملقام أن يقول :الق

  اه )رزقتين واخلف يل فيه واخلف على كل غائبة يل خبري
عن ابن عباس أخرج البيهقي يف الدعوات : (٤٣٩ص/٢اإلتقان يف علوم القرآن جويف -

باسم اهللا الذي ال  ( س مث تسقىيكتب يف قرطا :موقوفا يف املرأة يعسر عليها والدها قال
إله إال هو احلليم الكرمي سبحان اهللا وتعاىل رب العرش العظيم احلمـد هللا رب العـاملني       

كأم يوم يرون ما يوعدون مل يلبثـوا  ( )كأم يوم يروا مل يلبثوا إال عشية أو ضحاها (
   )غ فهل يهلك إال القوم الفاسقونإال ساعة من ار بال

 :إذا وجدت يف نفسك شيئا يعين الوسوسة فقـل  :أبو داود عن ابن عباس قال وأخرج
  اه )هو األول واآلخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم (

  : رضي اهللا عنه عبد الرمحن بن عوف 
عن عبد اهللا بن عبيـد   ( :٦/١٢٧ومصنف ابن أىب شيبة  ١٦٥/ ١٣يف مسند أيب يعلى -

يف زوايـا مرتلـه آيـة     ن بن عوف إذا دخل مرتله قـرأ كان عبد الرمح :قال بن عمري
  اه)الكرسي

: عند الركن اليماينكان عبد الرمحن بن عوف يقول ( :٣/٣٩٩ويف املغين البن قدامة -
 عليه وآله وسـلم كان أصحاب النيب صلى اهللا : رب قين شح نفسي، وعن عروة قال

  اه ) ال إله إال أنتا وأنت حتيي بعدما أمتا :  يقولون
  :رضي اهللا عنه نس بن مالك أ
حدثنا حممد بن علي بن شعيب السمسار ثنا خالـد بـن   ( : ١/٢٤٢يف املعجم الكبري -

أن أنس بن مالك كان إذا ختم القرآن مجع أهله : خداش ثنا جعفر بن سليمان عن ثابت
  اه )  وولده فدعا هلم
  .)رواه الطرباين ورجاله ثقات(:  ٧/٣٥٦قال يف امع 
  :الك رضي اهللا عنه عراك بن م

حدثنا أىب حدثنا أبو نعيم حدثنا حممد بن راشـد  :(  ٣٣٥٦/ ١٠يف تفسري ابن أيب حامت 
وكان عراك بن مالك رضي اهللا عنه إذا صلى اجلمعة انصرف ...املكحويل عن مكحول 
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، فانتشرت كما اللهم أجبت دعوتك وصليت فريضتك :فوقف على باب املسجد فقال
  اه ) فضلك، وأنت خري الرازقني  أمرتين فارزقين من

  :رضي اهللا عنه أبو موسى األشعري 
حدثنا وكيع عن يونس بن أيب إسحاق عن أيب بكر بن (  : ٦/٣٢يف مصنف ابن أيب شيبة 

اللهم اغفر يل ذنيب ويسر  : عن أيب موسى أنه كان يقول إذا فرغ من صالتهأيب موسى 
  اه ) يل أمري وبارك يل يف رزقي 

   : رضي اهللا عنه يب وقاصسعد ابن أ
حدثنا غندر عن شعبة عن زياد بن فياض قال مسعـت  (  : ٦/٣٢يف مصنف ابن أيب شيبة 

سبحان اهللا ملء السماوات ومـلء   :عن سعد أنه كان إذا تشهد قالمصعب بن سعد 
ال أدري اهللا أكرب قبل أو احلمد هللا محـدا   :قال شعبة ،األرض وما بينهما وما حتت الثرى

باركا فيه ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء طيبا م
  اه ) قدير اللهم إين اسألك من اخلري كله مث يسلم 

  :ما رضي اهللا عنهاحلسن بن علي 
حدثنا احلسن بن موسى حدثنا محاد بن سـلمة عـن   (  :٦/٧٨يف مصنف ابن أيب شيبة 
: يب طالب كان يقول إذا طلعت الشمسن علي بن أأن احلسن بهشام بن عروة عن ابيه 

مسع سامع حبمد اهللا األعظمي ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قـدير  
مسع سامع حبمد اهللا األكربي ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قـدير  

و على كل شيء قـدير  مسع سامع حبمد اهللا األجمدي ال شريك له له امللك وله احلمد وه
  اه) يتبع هذا النحو

  :ما رضي اهللا عنهاحلسني بن علي 
حدثنا عمرو بن خالد قال مسعت زيد بن علـي  (  :  ٦/١١١يف مصنف  ابن أيب شيبة -

  اللهم صوبه وأصب به :كان إذا رأى الكوكب منقضا قال :حيدث عن أبيه عن جده قال
  اه ) وقنا شر ما يتبع 

  :ا نهرضي اهللا عأم سلمة 
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حدثنا إسحاق بن منصور عن هرمي عن عبد الـرمحن  (  :٦/٣٠يف مصنف  ابن أيب شيبة 
 :أن أم سلمة كانت إذا تعارت من الليل تقـول سلمة  أمبن إسحاق عن أيب كثري موىل 

  اه ) رب أغفر وارحم واهد السبيل األقوم 
  :عائشة رضي اهللا عنها

أخربين إبراهيم بن حممد ، حـدثنا  : ()٤١٣ص /  ٣ج (عمل اليوم والليلة البن السين يف 
يونس بن عبد األعلى ، ثنا ابن وهب ، ثنا الليث بن سعد ، وجابر بن إمساعيل ، وابـن  
هليعة ، عن عقيل ، ح وحدثين بكر بن أمحد ، ثنا أبو إمساعيل الترمذي ، ثنا سعيد بن أيب 

أن عروة بـن الـزبري ،    مرمي ، ثنا حيىي بن أيوب ، ثنا عقيل بن خالد ، عن ابن شهاب ،
اللـهم إين  « : كانت إذا أرادت النوم تقـول  أخربه عن عائشة ، رضي اهللا عنها أا 

وكانت إذا قالت هذا قـد  »  أسألك رؤيا صاحلة ، صادقة غري كاذبة ، نافعة غري ضارة
  اه)عرفوا أا غري متكلمة بشيء حىت تصبح ، أو تستيقظ من الليل

  :جممل الصحابة 
عن ثابت البناين عن أىب (  :وشعب اإلميان للبيهقي  ٥/٢١٥م األوسط للطرباين يف املعج

عليه كان الرجالن من أصحاب النيب صلى اهللا  :مدينة الدارمي وكانت له صحبة قال 
والعصر إن اإلنسـان لفـي   (يقرأ أحدمها على اآلخر  إذا التقيا مل يفترقا حىت وآله وسلم

  اه )رمث يسلم أحدمها على اآلخ  )خسر
كانت ال  :حدثنا جرير عن مغرية عن أم سلمة قالت: (٣/٥٦٠يف مصنف ابن أيب شيبة و

أراه قال  :قال أبو بكر ،تزف باملدينة جارية إىل زوجها حىت مير ا يف املسجد فتصلي فيه
  اه) فيدعون هلا عليه وآله وسلمصلى اهللا وحىت مير ا على أزواج النيب  ،ركعتني
 وقد كان يف الصحابة من ورده كل يوم: ( ١/١٢٤أليب طالب املكي وت القلوب ويف ق

إثنا عشر ألف تسبيحة وكان من التابعني من ورده يف كل يوم ثالثون ألف تسبيحة ومنهم 
  اه)من كان ورده مخسون ألفا

  إن شاء اهللا وستأيت أيضا مناذج للصحابة يف ذلك ضمن النماذج من املذاهب األربعة 
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  املبحث اخلامس
  عند السلف واألئمة بعد الصحابةتقييد املطلق مناذج من 

  
  :زين العابدين 

إن علي بن احلسني كان يصلي يف اليوم والليلـة  : قال مالك : (١/١٩يف العرب للذهيب 
  اه )  وكان يسمى زين العابدين لعبادته: قال . إىل أن مات ألف ركعة 

وكـان ورده يف اليـوم   عبادته  مسى زين العابدين لفرط( :١/١٠٤يف شذرات الذهب و
  اه ) إىل أن مات  ركعة ألفوالليلة 

  ):السجاد(علي بن عبد اهللا بن عباس 
حدثنا امحد بن جعفر بن مسلم ثنا امحد بن علي األبار ثنـا  : ( ٣/٢٠٧يف حلية األولياء 

ا حدثنا أبو عمري النحاس قاال ثنالباقي  امحد حدثنا حيىي بن عبد مؤمل وحدثنا سليمان بن
كان علي بن العباس يسجد كل  :وزاعي قاالبن ربيعة عن علي بن أيب مجلة واألضمرة 

  يوم ألف سجدة
حدثنا حممد بن امحد بن حممد ثنا احلسن ابن حممد ثنا أبو زرعة ثنا صفوان بن صاحل ثنـا  

اهللا بـن العبـاس    كان علي بن عبد :الوليد بن مسلم ثنا امحد بن حممد ابن كريب قال
  اه )  يريد مخسمائة ركعة ،سجدة ألفل يوم يصلي يف ك

كان علي بن  :قال ميمون بن زياد العدوي عن أيب سنان: (  ٧/٣١٢يف ذيب التهذيب 
  اه ) وكان يصلي كل يوم ألف ركعةعبد اهللا معنا بالشام وكان خيضب بالومسة 

  :إبراهيم النخعي 
عـن  ن عبيد املكتـب  حدثنا وكيع عن سفيان ع(  : ٦/٨١يف مصنف ابن أيب شبية و-

  اه ) ال إله إال اهللا واهللا أكرب  :إذا استلمت احلجر فقل :إبراهيم قال
عـن  حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور ( : ٣/٣٠٠ويف مصنف ابن أيب شيبة -

  اه )كانوا يستحبون أن يطوفوا يوم النحر ثالثة أسابيع :إبراهيم قال
  :جماهد بن جرب 
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إذا : عن جماهـد  روى الثوري عن عبد الكرمي اجلزري (  : ٣/٤٠٦يف تفسري ابن كثري -
بسم اهللا واحلمد هللا ، السالم علينا من ربنـا ، السـالم   :  دخلت بيتاً ليس فيه أحد فقل
  اه) علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني 

  : عطاء بن أيب رباح  
 بـن أيب ربـاح   جابر بن عبد اهللا وابن عباس وعطاء عن(  :١٢/٢٩١تفسري القرطيب يف 

: بـأن يقـول  ، ويسلم املرء فيها على نفسه لبيوت غري املسكونةيدخل يف ذلك ا: قالوا
  اه )السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني

  : خالد بن معدان
وكان خالد بن معدان يسبح كل يوم أربعني : (١/٤٤٦ال ابن رجب يف جامع العلوم ق

جعل يشري ما مات وضع على سريره ليغسل ففل ،سوي ما يقرأ من القرآن ،ألف تسبيحة
  اه )بأصبعه حيركها بالتسبيح

  :هانئ عمري بن 
مـا نـري    :وقيل لعمري بن هـاينء : (١/٤٤٦ واحلكم ال ابن رجب يف جامع العلومق-

يعـين   ،مائة ألف تسبيحة إال أن ختطيء األصابع :قال ؟لسانك يفتر فكم تسبح كل يوم
   اه)أنه يعد ذلك بأصابعه

  عزيز بن أيب رواد عبد ال
كان يسجد كل يوم  أنه: (عمري بن هانئ العنسىعن  ٥/٢٥٦ويف الثقات البن حبان -

  اه)ألف سجدة ويسبح مائة ألف تسبيحة
كانت عندنا امرأة مبكة : قال عبد العزيز بن أيب رواد (: ١/٤٤٦يف جامع العلوم واحلكم 

لقرب اختلست مـن أيـدي   فماتت فلما بلغت ا تسبح كل يوم اثين عشرة ألف تسبيحة
  اه )  الرجال

  :بشر بن املفضل 
كان يصلى كل يوم أربع : (بشر بن املفضليف ترمجة  ١/٣٠٩يف تذكرة احلفاظ للذهيب -

  اه )مائة ركعة
  :بالل بن سعد 
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كان بالل بن سعد من العبادة على شيء : قال األوزاعي: ( ١/٤٤١يف ذيب التهذيب -
  اه )له يف كل يوم وليلة ألف ركعة كانليه مل يسمع بأحد من األمة قوي ع

  :أبو عثمان النهدي 
أن أبا عثمان النهـدي  عن عاصم األحول قال بلغين ( : ٤/١٧٥يف سري أعالم النبالء -

  اه )كان يصلي ما بني املغرب والعشاء مئة ركعة
  : املطوعي  بن يوسف يعقوب

: أيوب أبو بكر املطـوعي  يعقوب بن يوسف بنيف ترمجة  ١١/٨٤يف البداية والنهاية -
وكان ورده يف كل يـوم  أمحد بن حنبل وعلي بن املديين وعنه النجاد واخللدي من مسع (

  اه ) قراءة قل هو اهللا أحد إحدى وثالثني ألف مرة أو إحدى وأربعني ألف مرة
  :  ضيغم بن مالك الرسايب البصري  

ضيغم بن مالـك الزاهـد   (  :  ٨/٩٨ويف املنتظم البن اجلوزي  ٨/٤٢١يف سري النبالء 
كان ورده يف اليوم والليلة  :قال ابن األعرايب... القدوة الرباين أبو بكر الراسيب البصري 

  اه ) وصلى حىت احنىن وكان من اخلائفني البكائني أربع مئة ركعة 
  :عبيد بن عمري 

د اهللا حدثنا وكيع عن إمساعيل بن عبد امللك عن عب(  : ٦/٣٦يف مصنف ابن أيب شيبة -
اللهم إين أسألك : عن عبيد بن عمري أنه كان يقول إذا أصبح وأمسىبن عبيد بن عمري 

  اه) عند حضرة صالتك وقيام دعاتك أن تغفر يل وترمحين 
  :سعيد بن املسيب 

حدثنا عبد اهللا بن إدريس عن حصني عن عمرو بن (  : ٦/٣٦يف مصنف ابن أيب شيبة -
قـال   م وأمسيتم مما تدعون به؟ا تقولون إذا أصبحتمقلت لسعيد بن املسيب  :مرة قال

باهللا الكرمي واسم اهللا العظيم وكلمة اهللا التامة من شر السامة والالمة ومن شر  أعوذ: نقول
ما خلقت أي رب وشر ما أنت آخذ بناصيته ومن شر هذا اليوم وشر ما بعده وشر الدنيا 

  اه )واآلخرة
أخربنا أبو زكريا بن أيب إسحاق ، أنا أبـو  (  : ٢/٢١٨والصفات للبيهقي  األمساءويف -

عبد اهللا حممد بن يعقوب ، ثنا حممد بن عبد الوهاب ، أنا جعفر بن عون ، أنا مسـعر ،  
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 علمين كلمات أقوهلن عند املساء: قلت لسعيد بن املسيب : عن عمرو بن مرة ، قال 
لتامة من شر السـامة  أعوذ بوجهك الكرمي ، وبامسك العظيم ، وبكلماتك ا: قل : قال 

، ومن شر هـذه   رب ، ومن شر ما أنت آخذ بناصيته والعامة ، ومن شر ما خلقت أي
  اه )  الليلة ، ومن شر ما بعدها ، وشر الدنيا وأهلها

عـن  حدثنا عبدة بن سليمان عن حيىي بن سـعيد  (  : ٦/٨١يف مصنف ابن أيب شيبة و-
اللهم أنـت  :  بة ونظر إىل البيت قالسعيد بن املسيب أنه كان إذا دخل املسجد الكع

  اه) السالم ومنك السالم فحينا ربنا ربنا بالسالم
   :سعيد بن جبري 

حدثنا عبد اهللا بن منري حدثنا أبو األحوص عن موسى (  : ٦/٣٦يف مصنف ابن أيب شيبة 
فسبحان اهللا حـني متسـون    :من قال  :عن سعيد بن جبري قالاجلهين قال حدثين رجل 

  اه )  ثالث مرات أدرك ما فاته من يومهحون حىت يفرع من اآلية وحني تصب
  :عروة بن الزبري 

عـن  حدثنا حممد بن بشر عن مسعر عن هـالل  (  : ٦/٧٣ويف مصنف ابن أيب شيبة -
سبحانك ما أحسن ما تبتلينا سبحانك ما أحسن ما  :عروة أنه كان إذا وضع الطعام قال

  اه ) يسمي اهللا ويضع يده تعطينا ربنا ورب آبائنا األولني مث 
  :أبو الشعثاء 

حدثنا يعلى قال حدثنا عثمان بن حكيم عن جابر بن (  :٦/١٠٨يف مصنف ابن أيب شيبة 
اللهم اجعلين  :إذا أتيت يوم اجلمعة فاقعد على باب املسجد وقل :أيب الشعثاء قالزيد 

مث ادخل وسـل  اليوم أوجه من توجه إليك وأقرب من تقرب إليك وأجنح من طلب ودعا 
  اه ) تعطه 

   :أبو وائل 
كان أبـو   :حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن عاصم قال( :٦/٢٩يف مصنف ابن أيب شيبة 
رب إن تعف عين تعف عن طول منك وإن تعذبين تعذبين غـري   :وائل يقول وهو ساجد

  اه) ظامل وال مسبوق مث يبكي 
   :أبو جملز 
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د بن هارون قال أخربنا عمران بن حدير عن حدثنا يزي( :٦/٢٣يف مصنف ابن أيب شيبة 
رضيت باهللا ربا وباإلسالم دينا ومبحمد نبيا  :من خاف من أمري ظلما فقال: أيب جملز قال 

  اه ) وبالقرآن حكما وإماما أجناه اهللا منه 
  :خيثمة 

حدثنا أبو بكر قال ثنا أبو معاوية عن األعمـش  (  : ٣/١٣١ويف مصنف ابن أيب شيبة -
دبر الصالة وإذا استقلت بالرجـل   :ست  دكانوا يستحبون التلبية عن :قال عن خيثمة

  اه ) راحلته وإذا صعد شرفا وإذا هبط واديا وإذا لقي بعضهم بعضا 
  :إبراهيم التيمي 

 :حدثنا هشيم عن العوام عن إبراهيم التيمـي قـال  ( : ١/٣٠٦يف مصنف ابن أيب شيبة 
ال إله إال اهللا سبع مرات  :أول ما يتكلم يقول كانوا يستحبون أن يلقنوا الصالة ويعرب

  اه ) شيء يتكلم به  أولفيكون ذلك 
  :اإلمام اجلنيد 

بلغين عـن أيب  : قال جعفر اخللدي (  : ٧/٢٤٢وتاريخ بغداد  ١/٥٨٤يف صفة الصفوة 
وكان ورده يف كل يوم ثالمثائة ركعة وثالثـني ألـف   القاسم اجلنيد أنه كان يف سوقه 

  اه )تسبيحة
والزم التعبد ففتح اهللا عليه بسبب ذلك : (  ١١/١١٤ البداية والنهاية يف ترمجة اجلنيد يف

وكان ورده يف كل يوم ثلثمائة ركعة وثالثـني   ،علوما كثرية وتكلم على طريقة الصوفية
  اه )  ألف تسبيحة

  :مسنون بن محزة 
أحد مشايخ الصـوفية   مسنون بن محزة ويقال ابن عبداهللا(  :١١/١١٥يف البداية والنهاية  

  اه )  كان ورده يف كل يوم وليلة مخسمائة ركعة
  : بشر بن منصور السليمي 

بشر بن منصور السليمي أبو (  : ١/٤٠٢وذيب  التهذيب  ٤/١٨٣يف ذيب الكمال  
وكان يصلي كل يـوم  قال بن املهدي ما رأيت أحدا أخوف هللا منه ... حممد البصري 

  اه )  ثلث القرآن مخسمائة ركعة وكان ورده
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  :حممد بن مساعة التيمي 
العالمة أبو عبد اهللا حممد بن مساعة بن عبيد اهللا بن هـالل  (  : ١٠/٤٦٤يف سري النبالء 

وقال أمحد بن عطية كان ورده يف اليـوم  ...  تيمي الكويف صاحب أيب يوسف وحممدال
  اه ) مئيت ركعة

  : بشر بن الوليد 
شر بن الوليد بن خالد اإلمام العالمة احملدث الصادق قاضي ب(  : ١٠/٦٧٤يف سري النبالء 

كان ورده كان إماما واسع الفقه كثري العلم صاحب حديث وديانة وتعبد قيل ... العراق 
  اه )  يف اليوم مئيت ركعة وكان حيافظ عليها بعد ما فلج

  :أبو قالبة اجلرمي 
ال أخربنا معمر عن أيوب قال أخربنا عبد الرزاق ق(  : ١١/١٥٢يف مصنف عبد الرزاق -

رأيت أبا قالبة كتب كتابا من القرآن مث غسله مباء وسقاه رجال كان به وجـع يعـين   
  اه )  اجلنون

أبا قالبة كـان   أن يحك القاضيقال امحد بن كامل : (  ٢/٥٨٠ويف تذكرة احلفاظ -
  اه.)  يصلى يف اليوم والليلة أربع مائة ركعة

  :عامر بن عبد قيس 
حدثنا حممد بن أمحد بن حممد العبدي ثنا أيب ثنا أبو بكر بـن   : ( ٢/٨٨األولياء  يف حلية

عبيد القرشي ثنا حممد بن حيىي االزدي ثنا جعفر الرازي عن أيب جعفر السائح أخربنا ابن 
كان من أفضـل   وهب وغريه يزيد بعضهم على بعض يف احلديث أن عامر بن عبد قيس

يقوم عند طلوع الشمس فال يزال قائما  م ألف ركعةوفرض على نفسه كل يوالعابدين 
  اه )  إىل العصر مث ينصرف وقد انتفخت ساقاه وقدماه فيقول يا نفس إمنا خلقت للعبادة

   : حممد بن مساعة الفقيه
. وحممد وروى عن الليث بن سعد. تفقه علي أيب يوسف : (  ١/٧٨قال الذهيب يف العرب 

  اه )  يلة مائيت ركعةلوكان ورده يف اليوم والب وله مصنفات واختيارات يف املذه
  :كرز بن وبرة 
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وكـان  كان كرز بن وبرة مقيما مبكـة  : (  ١/١٢٥يف قوت القلوب أليب طالب املكي 
فحسبنا ذلك فكان : قال  ،يطوف يف كل يوم سبعني أسبوعا ويف كل ليلة سبعني أسبوعا

  اه ) عشرة فراسخ 
  :إبراهيم بن أدهم 
حدثنا أمحد بن املوصلي الوكيـل  : (  ١/٢١٥لقلوب أليب طالب املكي يف كتاب قوت ا

بن الوكيل حدثنا جعفر بن نصر اخلواص اخلراساين حدثين إبراهيم بـن بشـار خـادم    
كان إبراهيم يقول هذا الدعاء يف يوم اجلمعة إذا أصبح ويقول : إبراهيمخ بن أدهم قال 

اجلديد والكاتب الشهيد يومنا هذا يـوم   مرحبا بيوم املزيد والصبح :مثل ذلك إذا أمسى 
  ...بسم اهللا احلميد ايد الرفيع الودود الفعال يف خلقه ما يريد، عيد أكتب لنا ما نقول 

أشهد اهللا وأشهد مالئكته وأنبياءه ورسله ومحلة عرشه  ومن خلق ومن هو خالقه بأنه هو 
  اه... ) اهللا ال إله إال هو وحده ال شريك له 

  :رخي معروف الك
كان قد ألزم نفسه أن يصـلي يف  الكرخي معروفا  أن( :  ٤٨٨ /٢ احلنابلة يف طبقات

إىل أن يعلم  "قل هو اهللا أحد " عشر مرات يقرأ يف كل ركعة  كل يوم سبت مائة ركعة
  اه ) أن اليهود قد انصرفوا من كنائسهم غرية هللا عز وجل وتعظيما وترتيها 

  :بو طالب املكي أ
وليفصل العبد يف تضاعيف صالة الليل جبلوس يسبح فيه : (١١٧/ ١ب يف قوت القلو
اسجد ومن الليل ف: (ن على الصالة وهو داخل يف قولهفذلك ترويح له وعو ،مئة تسبيحة

  اه )هسبحله و
صدق اهللا وبلـغ  : وليقل عند فراغه من كل سورة: ( ١/١٨٣ويف قوت القلوب أيضا 

  اه ) ا فيه احلمد هللا رب العاملني استغفر اهللا احلي القيوم اللهم انفعنا به وبارك لن ،رسول اهللا
  :وحممد الباقر زر بن حبيش

: وقال فيهخواص القرآن بابا يف  ٤٣٤ص/٢اإلتقان يف علوم القرآن جعقد السيوطي يف 
أفرده بالتصنيف مجاعة منهم التميمي وحجة اإلسالم الغزايل ومن املتـأخرين اليـافعي   (
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وها أنا أبدأ مبا ورد من ذلك يف  ك كان مستنده جتارب الصاحلنيوغالب ما يذكر يف ذل
  احلديث مث ألتقط عيونا مما ذكره السلف والصاحلون

  :اج ومنهذكر عدة مناذو
عن زر بـن  أخرج الدارمي وغريه من طريق عبدة بن أيب لبابة : ( ٤٣٧ص/٢ج قال يف

قـال   ،الليل قامها من قرأ آخر سورة الكهف لساعة يريد أن يقومها من :حبيش قال 
  اه ) فجربناه فوجدناه كذلك :عبده

من وجد يف   :عن أيب جعفر حممد بن علي قاليف املستدرك : ( ٤٣٨ص/٢جومنها يف 
  اه) يف جام مباء ورد وزعفران مث يشربه قلبه قسوة فليكتب يس

  :بعض السلف 
 يف كل يوموكان من التابعني من ورده : (  ١/١٢٥يف قوت القلوب أليب طالب املكي 

ركعة إىل ألف ركعة وأقل ما  ةركعة وكان منهم من ورده ستمائ ةركعة وأربعمائ ةثالمثائ
  اه ) نقل عنه من األوراد مئة ركعة يف اليوم والليلة 

أخربنا أبو حممد بن يوسف أنا أبو سعيد األعرايب نا سعدان ( :  ٧/١٢شعب البيهقي يف و
سفيان مسـاه و ال أحفظـه   :  قال ،ض أهل العلمبن نصر نا سفيان بن عبد الكرمي عن بع

هذا ما وعدنا اهللا : وقال آخرون يقول. سالم لك من ربنا: إذا رأيت اجلنازة فقل: قال
  اه ) .وصدق اهللا ورسوله اللهم زدنا إميانا وتسليما  ورسوله

ـ : (] ٢٢٨ / ٤[شعب اإلميان يف و و أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ وأبو بكر بن احلسن نا أب
أنه كان يقول يف الرجـل  : عن بعض السلفالعباس نا أبو عتبة نا بقية نا حممد بن زياد 

اللهم ال تؤاخذين مبا يقولون و اغفر يل مـا ال   :التوبة منه أن يقول: ميدح يف وجهه قال 
  اه) يعملون و اجعلين خريا مما يظنون
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  املبحث السادس
  ةعند املذاهب األربعتقييد املطلق مناذج من 

  
يف أمثلة البدعة احملمودة عند املذاهب األربعة يصلح ألن يكون مـن   مما سبق ذكره كثري

تقييد وإذا تتبعنا ، مناذج تقييدات املذهب األربعة للعبادات بزمان أو مكان أو عدد أو هيئة
إليكم اآلن بعض تلـك  و، لوجدنا منه الكثري والكثري املذاهب األربعة  كتب يف املطلقات

  ج من املذاهب األربعة غري ما سبق يف أمثلة البدعة احملمودة النماذ
  

  املسألة األوىل
  عند احلنفيةتقييد املطلق مناذج من 

  
  التصـرفات وهناك بعض  ،تقييد املطلقات تدل على جواز احلنفية أكثر وأقوال تصرفات
أقواهلم  ضوقبل ذكر النماذج أحب أن أورد هنا بع ،اليت يفهم منها عدم اجلواز واألقوال
  :يف املسألةاحلنفية 

وه رأفة وجعلنا يف قلوب الذين اتبع( :وقوله تعاىل: ( ٣/٦٢٣يف أحكام القرآن للجصاص 
مث ذمهم ، أخرب عما ابتدعوه من القرب والرهبانية: قال أبو بكر )ورمحة ورهبانية ابتدعوها
  . )فما رعوها حق رعايتها(: على ترك رعايتها بقوله

وقد يكون بالفعل بالدخول ، ون بالقول وهو ما ينذره ويوجبه على نفسهواالبتداع قد يك
فاقتضى ذلك أن كل من ابتدع قربة قوال أو فعال فعليه  ،وعمومه يتضمن األمرين، فيه

  اه )وإمتامها، رعايتها
الف يف اجلهر بـالتكبري يف الفطـر ال يف   اخل: (٢/٧٢ح القدير للكمال ابن اهلمام ويف فت
، وعنده ال جيهـر ، فعندمها جيهر به كاألضحى؛ خل يف عموم ذكر اهللا تعاىلألنه دا؛ أصله

ويف اخلالصة ما يفيد أن اخلالف يف أصـل التكـبري ولـيس    .  حنيفة كقوهلماوعن أيب
بل من إيقاعه على  ،إذ ال مينع من ذكر اهللا بسائر األلفاظ يف شيء من األوقات، بشيء

  اه )وجه البدعة
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  : قييد املطلق عند احلنفيةعلى توهذه بعض النماذج 
  :عدد لصالة الليل حتديد 

كان أبو حنيفة يصلي يف كـل  : قال العطار يف التذكرة: (٨٠جة للكنوي صيف إقامة احل
هذا يصـلي يف  : فمر يوما على مجع من الصبيان فقال بعضهم لبعض ،ركعة ةثالمثائليلة 

نويت أن أصلي يف كل ليلة ألـف  : فقال أبو حنيفة  ،كل ليلة ألف ركعة وال ينام بالليل
  اه) وأن ال أنام بالليل  ركعة
  ) :الصالة خري من النوم (  :املنادي صدقت وبررت عند قولقول 

ال يعيـده  " الصالة خري من النوم : " كذا إذا قال املؤذن و : ( ١/١٥٥يف بدائع الصنائع 
  اه )  صدقت وبررت: ولكنه يقول السامع ملا قلنا 
السامع لآلذان جييب فيقول مثل ما يقول املؤذن : (  ١/٢٤٧ر البن اهلمام ويف فتح القدي

  اه)  صدقت وبررت :وعند الصالة خري من النوم، إال يف احليعلتني فيحوقل 
  :أدعية وأذكار تقال يف املطاف 

وإذا حاذى امللتزم يف أول طوافه وهو بـني البـاب   (  :٢/١٧يف تبيني احلقائق للزيلعي 
  اللهم إن لك حقوقا علي فتصدق ا علي  : د قالواحلجر األسو

اللهم هذا البيت بيتك وهذا احلرم حرمك وهذا األمن أمنـك   :وإذا حاذى الباب يقول 
  وهذا مقام العائذين بك من النار أعوذ بك من النار فأعذين منها 

ك من النـار  اللهم إن هذا مقام إبراهيم العائذ الالئذ ب:  وإذا حاذى املقام عن ميينه يقول
  حرم حلومنا وبشرتنا على النار 
اللهم إين أعوذ بك من الشرك والشك والنفاق والشقاق :  وإذا أتى الركن العراقي يقول

  وسوء األخالق وسوء املنقلب يف املال واألهل والولد 
اللهم إين أسألك إميانا ال يزول ويقينا ال ينفد ومرافقـة  :  وإذا أتى ميزاب الرمحة يقول

اللهم أظلين حتت ظل عرشك يوم ال ظل إال ظـل   عليه وآله وسلمك حممد صلى اهللا نبي
  شربة ال أظمأ بعدها أبدا  عليه وآله وسلمعرشك واسقين بكأس حممد صلى اهللا 

اللهم اجعله حجا مربورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفـورا  :  وإذا أتى الركن الشامي يقول
  وجتارة لن تبور يا عزيز يا غفور 
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اللهم إين أعوذ بك من الكفر وأعوذ بك من الفقر ومـن  :  ا أتى الركن اليماين يقولوإذ
  اه ) عذاب القرب ومن فتنة احمليا واملمات وأعوذ بك من اخلزي يف الدنيا واآلخرة 

  للكمال ابن اهلمام ٢/٤٥٢ومثله يف فتح القدير 
  :أدعية وأذكار تقال بني الصفا واملروة 

   : عن السلفذكر الدعوات املنقولة يف هذه املواضع (  : ٢/٢٠يف تبيني احلقائق 
اللهم استعملين بسنة نبيك وتوفين على ملته وأعذين مـن  :  ويقول يف هبوطه إىل املروة

  مضالت الفنت برمحتك يا أرحم الرامحني 
ومها امليالن األخضران أحدمها يف ركن اجلـدار   وإذا وصل إىل بطن الوادي بني العلمني

رب اغفر وارحم وجتاوز عما تعلم إنك أنـت األعـز   : تصل بدار عباس قال واآلخر م
  اه ) األكرم يروى ذلك عن ابن عمر ويقول على املروة مثل ما قال على الصفا 

  للكمال ابن اهلمام ٢/٤٥٩ومثله يف فتح القدير 
  :حتديد دعاء يف نئة العيدين 

، تقبل اهللا منا ومنكن :هنئة بقولهوالت ( :٢/٥٢٧يف حاشية الطحاوي على مراقي الفالح 
احلافظ ابن حجر عن حتفة عيد األضحى  رواهوال تنكر ، بل مستحبة لورود األثر ا كما 

  أليب القاسم املستملي بسند حسن 
يقـول  إذا التقوا يـوم العيـد    عليه وآله وسلموكان أصحاب رسول اهللا النيب صلى اهللا 

وأخرجه الطرباين أيضا يف الدعاء بسند قوي : قال ،  تقبل اهللا منا ومنكم: بعضهم لبعض 
  اهـ
عيد مبارك عليك  : قول الرجل لصاحبهواملتعامل به يف للبالد الشامية ، واملصرية : قال 

احلسن، واستحبابه ملا بينهما مـن  ووميكن أن يلحق هذا اللفظ بذلك يف اجلواز  ، وحنوه
  اه ) التالزم اهـ 

  :ذكر يف ختام الصالة 
 :وقد اختار بعض مشاخينا ما خيتم به سائر الصلوات(  : ٢/٦٤بسوط للسرخسي يف امل

  اه )اللهم ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا برمحتك عذاب القرب وعذاب النار
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ويستحب أن يقول املصلي بعد ذكر الصـالة يف آخـر   : (  ١/٧٦الفتاوى اهلنديةويف 
ومن ذرييت ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفـر يل ولوالـدي    رب اجعلين مقيم الصالة :الصالة

  اه ) .كذا يف التتارخانية ناقال عن احلجة . وللمؤمنني يوم يقوم احلساب
  :حتديد مقدار ما يقرأ يف صالة التراويح 

  :الفصل السادس يف حق قدر القراءة  ( : ٢/١٤٦يف املبسوط أيضا 
  :واختلف فيه مشاخينا رمحهم اهللا تعاىل 

حتقيقا ملعىن التخفيف  مقدار ما يقرأ يف املغرب] يف التراويح [ يقرأ : بعضهم قال  -
ألن النوافل حيسن أن تكون أخف من الفرائض وهذا شيء مستحسن ملا فيه مـن  

  درك اخلتم واخلتم سنة يف التراويح 
أصله ما روي عـن   يف كل ركعة من عشرين آية إىل ثالثني آية: وقال بعضهم  -

نه أنه دعا ثالثة من األئمة واستقرأهم فأمر أحدهم أن يقـرأ يف  عمر رضي اهللا ع
كل ركعة ثالثني آية وأمر اآلخر أن يقرأ يف كل ركعة مخسة وعشرين آية وأمـر  

 الثالث أن يقرأ يف كل ركعة عشرين آية 

أن اإلمام يقرأ يف كل ركعة عشر وروى احلسن عن أيب حنيفة رمحهما اهللا تعاىل   -
ألحسن ألن السنة يف التراويح اخلتم مرة ومبا أشار إليه أبـو  وحنوها وهو ا آيات

حنيفة رمحه اهللا تعاىل خيتم القرآن مرة فيها ألن عدد ركعات التراويح يف مجيـع  
الشهر ستمائة وعدد آي القرآن ستة آالف وشيء فإذا قرأ يف كل ركعـة عشـر   

قع اخلـتم  آيات حيصل اخلتم فيها ولو كان كما حكي عن عمر رضي اهللا عنه لو
 مرتني أو ثالثا 

األفضل عندي أن خيـتم يف  : قال القاضي اإلمام احملسن املروزي رمحه اهللا تعاىل   -
وذلك أن يقرأ يف كل ركعة ثالثني آية أو حنوها كما أمر به عمـر   كل عشر مرة

رضي اهللا عنه أحد األئمة الثالثة وألن كل عشر خمصوص بفضيلة على حدة كما 
نطق احلديث وهو شهر أوله رمحة ووسطه مغفرة وآخره عتق  جاءت به السنة وبه

من النار فيحسن أن خيتم يف كل عشر وألن التثليث يستحب يف كل شيء فكـذا  
 يف اخلتم 
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أن مشايخ خبارى جعلـوا  وحكي عن القاضي اإلمام عماد الدين رمحه اهللا تعاىل   -
يف الليلـة السـابعة    وعلموا اخلتم ا ليقع اخلتم القرآن مخسمائة وأربعني ركوعا

والعشرين رجاء إن ينالوا فضيلة ليلة القدر إذ األخبار قد كثرت بأا ليلة السـابع  
والعشرين من رمضان ويف غري هذه البلدة املصاحف معلمة باآليات وإمنـا مسـوه   

  اه ) ركوعا على تقدير أا تقرأ يف كل ركعة 
  :قراءة الفاحتة دبر الصلوات املكتوبة 

   :ر فيها أقاويل الفقهاء فكث اءة الفاحتة أدبار املكتوباتوأما قر(  :١/٩٨حممودية بريقة يف 
  . للعادة وال جيوز املنع  بدعة لكنها مستحسنةأا : فعن معراج الدراية  -
يكره قراءة الفاحتة بعد املكتوبة لكفاية املهمات جهرا  : وعن فتاوى برهان الدين -

 . يكره ال : وعن فتاوى السعدي . وخمافتة 

االشتغال بقراءة الفاحتة أوىل من األدعية املأثورة : ويف التتارخانية والقنية واألشباه  -
إذ ورد أدعية كـثرية أعقـاب   ، يف أوقاا ومن األوقات املأثورة أدبار الصلوات 

 .الصلوات عن سيد السادات عليه أفضل الصلوات وأكمل التحيات 

احتة بعد املكتوبة ألجل املهمات خمافتة وجهـرا  وقراءة الف: ويف التتارخانية أيضا   -
واختيار القاضـي  ، واختيار القاضي بديع الدين أنه ال يكره ، مع اجلمع مكروهة 

 . بعدها سنة يكره وإال فال انتهى  صلىجالل الدين أن 

 وقراءة الفاحتة أوىل من األدعية املأثورة يف أوقاا : ويف فصول األسروشين  -

إذا : قال . ة ويف كتاب الثواب أليب الشيخ ابن حبان عن عطاء ويف هامش الوسيل -
 أردت حاجة فاقرأ الفاحتة حىت ختتمها تقضى إن شاء اهللا تعاىل انتهى 

وهذا أصل ملا تعارف الناس عليه من قراءة الفاحتة لقضاء احلاجـات وحصـول    -
 . املهمات كما يف موضوعات علي القاري انتهى 

ن البدعـة  او، جيح جانب اجلواز لكثرة قائلـه  ل تروالذي حترر من هذه النقو -
وسورة الفاحتة سورة تعلـيم طريـق   املمنوعة ما ال يكون هلا إذن إشارة وداللة 

الدعاء وسورة املسألة وسورة نزلت لبيان طريق األفضل من الدعاء فأفضل األدعية 
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كالم  إمنا يليق وجيري يف أفضل األوقات ومن أفضل األوقات أدبار الصلوات فال
 وإمنا الكالم يف جهرها سيما مع اجلمع والظاهر املنع ، يف أصل قراءا 

وأما اجلمع مع املخافتة الذي يستلزمه قول اإلمام بعد سائر األدعية الفاحتة يعـين   -
اقرءوا الفاحتة فيقرءون مع اجلماعة سواء يف أدبار الصـلوات أو  : يقول للجماعة 

كثري يف هذا العصر فمقتضى القياس أولوية  يف أعقاب مطلق الدعوات كما يفعله
 ألن وظيفة اإلمام الدعاء ووظيفة املؤمت واجلماعة التأمني ؛ الترك 

لكن يف رسالة املوىل عامل حممد ندبية ذلك نقال عن نص شرح املقاصد وغريه لعل  -
وجه ذلك إن صح أن الفضل ورد يف حق قراءة الفاحتة فالالئق أن يقرأ كل علـى  

لينال بذلك الفضل أو أن التحميد يف آخر الدعاء مندوب وأفضل التحميد انفراده  
  اه)  الفاحتة
   :عند التوجه للمدينة عليه وآله وسلمصلى اهللا  الصالة على النيباإلكثار من 

  :دخول املدينة لودعاء 
وإذا توجه إليها يكثر الصالة والسـالم  (  :١/٤٦٣يف جممع األر شرح ملتقى األحبر  

  أشرف التحيات وأفضل التسليمات  عليه
أو توضأ ولكن الغسـل أفضـل    وإذا وصل إىل املدينة اغتسل بظاهرها قبل أن يدخلها

  ولبس نظيف ثيابه وكل ما كان أدخل يف األدب واإلجالل فعله 
رب أدخلين مدخل صدق اآلية اللهم افتح يل أبواب فضلك ورمحتك  : وإذا دخلها قال

اتىب عليه الصالة والسالم ما رزقت أولياءك وأهل طاعتـك   وارزقين زيارة قرب رسولك
  اه )  واغفر يل وارمحين يا خري مسئول وليكن متواضعا متخشعا بكمال األدب

  :زيارة شهداء أحد يوم اخلميس باكرا 
وفيه يستحب أن يزور شهداء جبل أحد ملا روى ابن : (  ٢/٢٤٢يف حاشية ابن عابدين 
السالم عليكم  :يأيت قبور الشهداء بأحد على رأس كل حول فيقول أيب شيبة أن النيب كان

لـئال   واألفضل أن يكون ذلك يوم اخلميس متطهرا مبكرا ،مبا صربمت فنعم عقىب الدار
  اه)تفوته الظهر باملسجد النبوي
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  املسألة الثانية
  عند املالكيةتقييد املطلق مناذج من 

  
ييـد  هـو أن تق وخصوصا املتقدمني منهم ة بعض املالكي ات وأقوالمن تصرف الذي يظهر

ري اجلمـاعي يف  قول بعضهم ببدعية التكـب  :فمن ذلك مثال املطلق من العبادات غري جائز
مث إم ميشون على صوت واحـد  : قال يف املدخل: (٢/١٩٥يف منح اجلليل ففي العيدين 

  اه ) ه ألن املشروع أن يكرب كل إنسان لنفسه وال ميشي على صوت غري؛ وذلك بدعة 
 :بدع مكروهة : ( وهو يعدد أقسام البدعة  ٤/٢٠٦القرايف يف الفروق  ومن ذلك ما قاله

وهي ما تناولته أدلة الكراهة من الشريعة وقواعدها كتخصيص األيام الفاضلة أو غريهـا  
 اه ... )  بنوع من العبادات

 هذا التقييد جائزأن  ومن املالكية وخصوصا املتأخرين منهم من يفهم من تصرفاته وأقواله
وهذه ، عند املالكية أمثلة البدعة احملمودةذكر وستأيت بعض أقواهلم وقد تقدم بعضها عند 

  عند بعض املالكية  ذلك جوازعلى  -إضافة إىل ما سبق  -أمثلة على ذلك 
  :التوضؤ والتنظف والتهيؤ لس احلديث

أخربناه أبـو القاسـم الفـراوي     وليقتد مبالك فيما( :١/٣٨٨يف الشذا الفياح لألبناسي 
بنيسابورنا أبو املعايل الفارسي أنا أبو بكر البيهقي احلافظ أنا أبو عبد اهللا احلافظ أخـربين  
 :إمساعيل بن حممد بن الفضل بن حممد الشعراين ثنا جدي ثنا إمساعيل بن أيب أويس قـال 

 ح حليتـه كان مالك بن أنس إذا أراد أن حيدث توضأ وجلس على صدر فراشه وسر
ومتكن يف جلوسه بوقار وهيبة وحدث فقيل له يف ذلك فقال أحب أن أعظـم حـديث   

 وال أحدث إال على طهارة متمكنا -رسول اهللا 

وكان يكره أن حيدث يف الطريق أو وهو قائم أو يستعجل وقال أحب أن أتفهم ما أحدث 
  اه )  بوروي أيضا عنه أنه كان يغتسل لذلك ويتبخر ويتطيبه عن رسول اهللا 

  :أذكار وأدعية تقال يف املطاف 
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ويقول كلما حاذى احلجر األسـود يف الثالثـة   (  : ١/١٣٩يف الكايف البن عبد الرب و
اللهم اجعله حجا مربورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا ويقول  :األشواط اليت يرمل فيها 

  اه ) كرم يف األربعة األطراف اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم فإنك األعز األ
  :التهنئة بالعيدين 

غفر اهللا لنا ولـك   :قول الناس يوم العيد بعضهم لبعض(  : ٢/١٩٩يف التاج واإلكليل 
ورأيت أصحابه ال : قال ابن حبيب  ،ال أعرفه وال أنكره : قال مالك  تقبل اهللا منا ومنك

  اه ) يبتدئون به ويعيدونه على قائله وال بأس بابتدائه 
ن قول الرجـل  عاإلمام مالك رضى اهللا تعاىل عنه  سئل( :١/٢٧٥دواين ويف الفواكه ال

يريد الصوم وفعل اخلري الصادر يف رمضان وغفر اهللا  تقبل اهللا منا ومنك :ألخيه يوم العيد
  ما أعرفه وال أنكره  :فقال،  لنا ولك

 ،دعاءوال ينكره على ما يقوله ألنه قول حسن ألنه معناه ال يعرفه سنة  :قال ابن حبيب
ويـدل   ،جيب اإلتيان به ملا يترتب على تركه من الفنت واملقاطعة :حىت قال الشيخ الشبييب

عيـد   :ومثله قول الناس لبعضهم يف اليوم املذكور ،لذلك ما قالوه يف القيام ملن يقدم عليه
بل ولو قيل بوجوبه ملا بعد ألن  ،ال شك يف جواز كل ذلك ،مبارك وأحياكم اهللا ألمثاله

  اه ) س مأمورون بإظهار املودة واحملبة لبعضهم النا
  :قول صدق اهللا العظيم يف ختام التالوة 

، ويشهد بالبالغ لرسـوله  إذا انتهت قراءته أن يصدق ربهومن حرمته ( :١/٢٧ يف تفسري القرطيب
هد على ذلك أنه وبلَّغ رسوله الكرمي ويش صدق اهللا العظيم: مثل أن يقول عليه وآله وسلمصلى اهللا 

صدقت ربنا وبلَّغت رسلُك وحنن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء احلق : حق، فيقول
  اه)  القائمني بالقسط، مث يدعو بدعوات

  
  :تنبيه مهم جدا 

متقدميهم وذلك ملا يف كثري من املتأخرين من املالكية جواز التقييد خالفا ل ر كثري مناختا
  :من الشدة وفوات اخلري الكثري ومن أقواهلم يف ذلك املنع

  :موازين البدعة ثالثة ( : عدة املريدكتابه قال الشيخ زروق يف 
  :امليزان األول 



 ١٠٧

، دعـة فإن كان مما شهد له معظم الشريعة وأصلها فليس بب: أن ينظر يف األمر احملدث 
كان مما تراجحت فيـه   وإن، وإن كان مما يأباه ذلك بكل وجه فهو باطل ضالل مبتدع

  األدلة وتناولته الشبه واستوت فيه الوجوه فما ترحج فيه من ذلك رجع إليه
  :امليزان الثاين 

وما وافق أصـوهلم  ، فما خالفها بكل وجه فال عربة به اعتبار قواعد األئمة وسلف األمة
ف فما فعلـه السـل  ، وإن اختلفوا فيه فرعا وأصال فكل يتبع أصله ودليله ، فهو حق

وما تركوه بكل وجـه ال يصـح أن    ،اخللف فليس ببدعة لعصمة اإلمجاع وتبعهم عليه
  :وما أثبتوا أصله ومل يرد عنهم فعله ، يكون سنة وال حممودا 

هو بدعة ألم ال يتركونه إال ألمر فيه وهو مقتضـى قـول ابـن    : فقال مالك -
  ...مسعود

ولـو مل يعمـل بـه     كل ما له مستند من الشرع فليس ببدعة: وقال الشافعي -
ألن تركهم قد يكون لعذر أو تركوه ملا هو أفضل منه أو لعله مل يبلـغ   ؛السلف

بتصرف يسري مـن  تشـنيف   اه )مجيعهم واألحكام مأخذوة من الشرع وقد أثبته
  ١٨٤لغماري ص محد ااآلذان أل

تصـرفام  جممـل  وما حكاه الشيخ زروق عن مالك والشافعي هو فهم منه أخذه مـن  
  وليس هو نص كالمهم فيما أعلم  مهلوأقوا

، البدعة املذمومة هي اليت ختالف السنة: قال ابن عبد الرب: (وقال املواق يف سنن املهتدين
إن مل يكـن  فال يكره كل ما مل يكن يف السلف فإنه و: وحنو هذا عبارة أيب حامد وزاد 

  فيهم فليس فيه ي 
: يف األموال والفروج الشيخ ابن لب قـال وحنو هذا عبارة شيخ الشيوخ الذي حنن نقلده 

غاية ما يستند إليه منكر الدعاء أدبار الصلوات أن التزامه على ذلك الوجه مل يكن مـن  
فالترك ليس مبوجب حلكم يف ذلـك   وعلى تقدير صحة هذا النقل: قال، عمل السلف

وال  ،ية فالاملتروك إال جواز الترك وانتفاء احلرج فيه خاصة وأما حترمي أو لصوق كراه
  ...أصل مجلي متقرر من الشرع كالدعاءسيما فيما له 
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تكلم الناس متقدم ومتأخر على البـدع وقسـموها إىل أقسـام    : وقال اإلمام ابن عرفة 
فاألول ، استنادها إىل ما شهد الشرع بإلغائه أو اعتباره أو ليس بواحد منهما: واحلاصل

  ث خالف واجب تركه والثاين معترب اتفاقا ويف الثال
ذكر الصحابة يف اخلطبة بدعة صحيح لكنها بدعة خـريٍ شـهد   : وقول عز الدين: قال

  الشرع باعتبار جنسها 
أي حديث مـن قـام   [ فيه : قال ابن عبد الرب يف التمهيد: وقال فيه أيضا بعد هذه بقليل

ـ ] رمضان  د فضل قيام رمضان وظاهره يبيح فيه اجلماعة واالنفراد ألنه كله فعل خري وق
  يعين وإن مل يرد باخلصوص ألن الدليل املذكور يشمله، ندب اهللا إىل فعل اخلري 

فال معىن لكراهة  هما مل ينه اهللا عنه وال نبي: وقال ابن عبد الرب يف موضع آخر من التمهيد
 : -خمتار مالك يف ترك الركوع ملن ركـع يف بيتـه   بعد ذكر  -وقال أيضا  ،من كرهه

ألنه فعل خري ال مينع منه من أرداه إال أن يصح ركع الفجر يف بيته األوىل أن يركع من 
  من وجه ال معارض له أن السنة ت عنه

فهو ذكر والذكر ال ينهى إن أذن : وكذلك ابن بشري ملا ذكر كراهة مالك أذان الفذ قال 
  ال سيما إن كان  من جنس املشروع  عنه من أرداه

إن حكـم  : مام مالك عن الصالة على من صلي عليهوكذلك قال ابن عبد الرب يف ي اإل
  اإلباحة يف الصالة عليه مستحب

ذكر اهللا يصعد إىل اهللا : وكذا قال ابن رشد يف حديث ي محد العاطس وهو يبول قال 
فال ينبغي أن ميتنع من ذكر اهللا علـى حـال مـن    فال يتعلق به من دناءة املوضع شيء 
   األحوال إال بنص ليس فيه احتمال
) جر يف ذلـك اللهم منك وإليك ليس فيه حرج وأُ(  :وقال أيضا بعد ذكر قول اللخمي

  ال حرج عليه: قال ) هو بدعة ( وقول اإلمام مالك 
إنه حلسن وهو أمر حمدث مل يكـون يف زمـن   : وقال الباجي بعد ذكر قنوت رمضان 

   ملباحال يكون أحط رتبة من اوأشار ابن عبد الرب إىل أنه  عثمان وال قبله
فقال ابن ، لعدم وروده ..) .اللهم إميانا بك(  :وأنكر اإلمام مالك قول من حاذى احلجر

   وهو كالم حسن ال يكره ألحد أن يقوله: رشد
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هـو  :  فقـال ابـن رش   ، ليس من عمل الناس التصدق بزنة شعر املولود: وقال مالك
نقوال أخرى من هذا  وذكر املواق ،هو من عمل الرب :وقال الباجي، مستحب من الفعل

   ١٨٦ص  اه بتصرف من تشنيف اآلذان للغماري)  القبيل
الفقيه يعترب احلكم بأصـله ومعنـاه   : (  ٧٦ويف قواعد التصوف للشيخ أمحد زروق ص 

ه القواعد وإن مل يصح متنه تلَبِفهو يأخذ ما قَ ،ال لنص يف عينه بنفي أو ثبوت ،هوقاعدة باب
  ما مل يكن له معارض 

قبِلَ ابن حبيب وغريه من األئمة ما له أصل من الدين يف اجلملة وال معارض له وال  فمن مث
 والرغائب اليت فيها زيادة كيفية وال معارضة أصلٍٍ، ناقض كسائر الفرائض مع املندوبة

كصوم األيام السبعة والقراءة عند رأس امليـت سـورة يـس     ،وال إشعار باالبتداع
وضعف الترغيب يف  و ذلك مما رغب يف أصله يف اجلملةوتفاضل اجلماعات بالكثرة وحن

  اه )يف األذكاروحنوه البن العريب  ،عينه
أما قراءة احلزب يف اجلماعـة  : قال ابن لب: (  ١/١٥٥للونشريسي ويف املعيار املعرب 

، ومجهور العلماء على اإلتباعفلم يكرهه أحد إال مالك على عادته يف إيثار على العادة 
  ...وقد متسكوا يف ذلك باحلديث الصحيح ستحبابهجوازه وا

لكن إمنا يقرؤون هللا تعاىل، فال يدركهم هذا احلكم املذكور، وهذا بعد تسـليم جـواز   
  اه )اجلمهور، وتعضده اآلثار الصحيحة االجتماع على القراءة وهو مذهب

: قولهو: ( يف معرض الرد على من أجاز صالة الرغائب ٤/٢٦٩يف املدخل البن احلاج و
اضح راجع إىل مـا  فهذا قريب و ،ما فيها من التقييد بعدد خاص من غري نص :الثالث

وهو كمن يتقيد بقراءة سبع القرآن أو ربعه كل يـوم وكتقييـد   ، سبق الكالم عليه
   ...واهللا أعلم  العابدين بأورادهم اليت خيتاروا ال يزيدون عليها وال ينقصون

فهذا الذي قالـه مـن   . اءة سبع القرآن أو ربعه كل يوم وهو كمن يتقيد بقر :وأما قوله
ألن املداومة على ما التزمه املـرء مـن   ؛ القياس على ما ذكره من األوراد ليس كذلك

: وهو قوله عليه الصالة والسـالم ، شرعية مأخوذ من نص احلديث الصحيحاألوراد ال
ديث حض اإلنسـان  فتضمن هذا احل )وا أن أحب العمل إىل اهللا أدومه وإن قلواعلم(

   ...على املداومة على ما التزمه من العبادة كيفما كان قليلة أو كثرية
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فهذه سنة ماضية يف تقدير األوراد على ما خيتاره املرء يف نفسه ويقدر عليه فال تقـاس  
  اه)البدعة على هذا

لكن قد يشكل علينا اجلمع بني قول ابن احلاج السابق وبني قوله يف موضع آخـر مـن   
وبعضهم ال يفعل شيئا من ذلك ولكنه يقول ملن يفرغ مـن  ( :حيث قال ١/٢٣٦ ملدخلا

وهذا اللفظ وإن كان دعاء حسنا فاختـاذه عـادة عنـد الشـرب      ،صحة :الشرب
  ... !!!بدعة

وال ، ويدل على ذلك أنه مل ينقل عنه عليه الصالة والسالم هذا اللفظ يف غري هذا املوطن
حد من السلف املاضني رضي اهللا عنهم أمجعني فلم يبق إال وال عن أ، عن أحد من أصحابه

  اه )أن يكون بدعة
وقولـه السـابق يف   ، ي يظهر أن ابن احلاج ممن ال جييزون تقييد املطلقات الشـرعية ذوال

  .لك يف األوراد دون غريهاذاألوراد إمنا هو لقيام الدليل عنده على جواز 
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  املسألة الثالثة
  عند الشافعيةطلق تقييد املمناذج من 

  
تقييـد املطلـق مـن     تدل على جـواز  الشافعية واحلنابلةوأقوال تقدم معنا أن تصرفات 

حديث [ ويف هذا احلديث: (٣/٦٩بعضهم ذا ففي فتح الباري  بل قد صرح ،العبادات
على اختالف طرقه داللة على جواز ختصيص بعـض األيـام   ] زيارة قباء يوم السبت

   اه )  على ذلك واملداومة ةالصاحلببعض األعمال 
فيـه جـواز    ) كل سبت: (وقوله : (  ٩/١٧١وقبله قال اإلمام النووي يف شرح مسلم 

وكره بـن مسـلمة    ،ختصيص بعض األيام بالزيارة وهذا هو الصواب وقول اجلمهور
  اه )ذلك املالكي

  :د احلنابلةعنج ذومناعند الشافعية مث نعقب بذكر أمثلة تدل على ذلك وهذه أمثلة ومناذج 
  :ذكر قبل الشروع يف الصالة

 أنه الشافعي عن الربيع عن خزمية ابن أخربنا(): ٣٣٦ص( املعجم كتابه يف املقري ابن قال
 اهللا، اهللا لفرض مؤدياً، اهللا لبيت موجهاً، اهللا بسم: قال الصالة يف يدخل أن أراد إذا كان
  اه).أكرب

كما هو ظاهر فابن املقري إمام وابن  نهواألثر صحيح عن اإلمام الشافعي رضي اهللا ع
  خزمية إمام والربيع إمام وكلهم من األئمة املشهورون

  :قراءة سورة الناس قبل الشروع يف الصالة
 قائما القبلة قبل الشروع يف الصالة استقبل: ()١٠ص( اهلداية وقال اإلمام الغزايل يف بداية

 من ا حتصنا) الناس برب أعوذ قل( رأواق قائما، واستو تضمهما، ال قدميك بني مزاوجا
  اه).الرجيم الشيطان

  :دعاء وداع البيت 
وأحب له إذا ودع البيت أن يقف يف امللتزم وهو بني :( ٢/٣٤٣يف األم لإلمام الشافعي 
اللهم إن البيت بيتك والعبد عبدك وابن عبدك وابن أمتك محلتين : الركن والباب فيقول

 سريتين يف بالدك وبلغتين بنعمتك حىت أعـتين علـى   على ما سخرت يل من خلقك حىت
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قضاء مناسكك ، فإن كنت رضيت عين فازدد عين رضا وإال فمن اآلن قبل أن تنأى عن 
بيتك داري هذا أو أن انصرايف إن أذنت يل غري مستدل بك وال ببيتك وال أرغب عنـك  

وأحسن منقليب وارزقين  وال عن بيتك ، اللهم فاصحبين بالعافية يف بدين والعصمة يف ديين
  اه ) طاعتك ما أحييتين 

  ) : الصالة خري من النوم ( صدقت وبررت عند قول 
صدقت  :"الصالة خري من النوم " يقول إذا مسع قول املؤذن و: (  ٣/١٢٣يف اموع 

صـلى اهللا   صدق رسول اهللا: وحكى الرافعي وجها أنه يقول. وبررت هذا هو املشهور
  اه)  لصالة خري من النوما عليه وآله وسلم

  : أدعية وأذكار تقال يف املطاف 
وأحب كلما حاذى به أن يكرب وأن يقـول يف  (  :٢/٣٢٢ يف األم  الشافعي قال اإلمام

اللهم اجعله حجا مربورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا ويقول يف األطواف األربعة  :رمله 
ز األكرم ، اللهم ربنا آتنا يف الـدنيا  اللهم اغفر وارحم واعف عما تعلم إنك أنت األع: 

  اه ) حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار 
  :التكبري املقيد يف أدبار الصلوات يف العيدين 

   ...قصد به اإلتيان يف أدبار الصلواتهو الذي ي: واملقيد ( :٥/٣٨يف اموع  
األمة ، وهل يشـرع يف  وأما التكبري املقيد فيشرع يف عيد األضحى بال خالف إلمجاع  

صاحب التتمـة   عيد الفطر فيه وجهان مشهوران حكامها املصنف واألصحاب، وحكامها
  اه )...عند اجلمهور ال يشرع: ومجاعة قولني أصحهم

بل العمدة  ،وقد ورد يف التكبري املقيد حديث ضعيف جدا فال ميكن أن يكون هو العمدة
   ينهي العمومات الواردة بالتكبري يف العيد
  :الطواف بني كل تروحتني يف التراويح 

سـببه أن  : وأما ما ذكروه من فعل أهل املدينة فقال أصحابنا (: ٤/٣٨ أيضا يف اموع
أهل مكة كانوا يطوفون بني كل تروحيتني طوافا ويصلون ركعتني وال يطوفـون بعـد   

بـع ركعـات   فأراد أهل املدينة مساوام فجعلوا مكان كل طواف أر. التروحية اخلامسة
  اه )  فزادوا ست عشرة ركعة وأوتروا بثالث فصار اموع تسعا وثالثني واهللا أعلم
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  :التهنئة بالعيدين 
مل أر ألحد من أصحابنا كالما يف التهنئة بالعيد  :قال القمويل( : ١/٣١٦يف مغين احملتاج 

املقدسي أنـه  لكن نقل احلافظ املنذري عن احلافظ  ،واألعوام واألشهر كما يفعله الناس
والذي أراه أنه مباح ال سـنة فيـه وال   بأن الناس مل يزالوا خمتلفني فيه  :أجاب عن ذلك

   .بدعة
واحتج له بأن البيهقي  بأا مشروعة :وأجاب الشهاب ابن حجر بعد اطالعه على ذلك 

تقبل اهللا منـا   :باب ما روي يف قول الناس بعضهم لبعض يف العيد :عقد لذلك بابا فقال
  وساق ما ذكر من أخبار وآثار ضعيفة لكن جمموعها حيتج به يف مثل ذلك  ،نكوم
وحيتج لعموم التهنئة ملا حيدث من نعمة أو يندفع من نقمة مبشـروعية سـجود    :مث قال 

ومبا يف الصحيحني عن كعب بن مالك يف قصة توبته ملا ختلف عن غزوة  ،الشكر والتعزية
قام إليه طلحة بن  عليه وآله وسلمى إىل النيب صلى اهللا تبوك أنه ملا بشر بقبول توبته ومض

  اه )اهللا فهنأه عبيد
  :العصر والفجر  املصافحة بعد صاليت
 ،واعلم أن هذه املصافحة مستحبة عند كل لقـاء (  :٥٩٢األذكار قال اإلمام النووي يف 

 وأما ما اعتاده الناس من املصافحة بعد صاليت الصبح والعصر فال أصـلَ لـه يف  
الشرع على هذا الوجه ولكن ال بأس به فإن أصل املصافحة سنة وكوم حافَظوا 

 ير من األحوال أو أكثرها ال خيـرج عليها يف بعض األحوال وفرطوا فيها يف كث

  اه ) ذلك البعض عن كونه من املصافحة اليت ورد الشرع بأصلها 
  :دعاء بعد االنتهاء من االستنجاء 

 طهر اللهم :االستنجاء من الفراغ عند وقل: ()٣ ص( اهلداية  بدايةقال اإلمام الغزايل يف
  اه)الفواحش من فرجي وحصن النفاق من قليب

اللهم طهـر   :ويسن أن يقول بعد فراغ االستنجاء(  : ١/١٨٤يف حواشي الشرواين و
  اه ) قليب من النفاق وحصن فرجي من الفواحش 

أي بعـد  [ أن يقـول بعـده   ( يسن )  و( (  : ٨٤ويف املنهاج القومي البن حجر ص 
  اه )ملناسبته احلال) من النفاق وحصن فرجي من الفواحش اللهم طهر قليب] االستنجاء 
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  :ختام الدعاء يف دعاء 
أي باحلمد هللا والصالة علـى  ) قوله واخلتم ما (  :١/١٨٦ إعانة الطالبني للدمياطي يف

تم بربنا تقبل منا إنك أنـت السـميع   ويسن أيضا اخل ،عليه وآله وسلمالنيب صلى اهللا 
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسـالم  العليم 

  اه )  على املرسلني واحلمد هللا رب العاملني
  :قراءة الفاحتة يف ختام الدعاء 

عن قراءة الفاحتة عقب الدعاء بعد ) سئل ( :  ١٦١-١/١٦٠يف فتاوى الرملي الشافعي 
وإذا قلـتم  ،  ؟مل تعهد يف الصـدر األول  الصلوات هل هلا أصل يف السنة أم هي حمدثة

  وعلى تقدير الكراهة هل يثاب قائلها أم ال ؟ حمدثة فهل هي حسنة أو قبيحة 
واملعىن فيـه  ، بأن لقراءة الفاحتة عقب الدعاء بعد الصلوات أصال يف السنة) فأجاب ( 

وألن من ، وكثرة األمساء تدل على شرف املسمى ائهاكثرة أمسو ...ظاهر لكثرة فضائلها
أمسائها أا سورة الدعاء وسورة املناجاة وسورة التفويض وأا الراقيـة وأـا الشـفاء    

إذا عللت أو شكيت : وقالوا } إا لكل داء {  عليه وآله وسلموالشافية لقوله صلى اهللا 
  اه )فعليك بالفاحتة فإا تشفي

  :ظيم يف ختام التالوة قول صدق اهللا الع
أن يقـول  : الثامن: ( ١/٢٧٨عدد آداب تالوة القرآن قال اإلمام الغزايل يف اإلحياء وهو ي

رب أعوذ بك من مهزات  السميع العليم من الشيطان الرجيمأعوذ باهللا  :يف مبتدأ قراءته
  الشياطني وأعوذ بك رب أن حيضرون وليقرأ قل أعوذ برب الناس وسورة احلمد هللا

 عليه وآله وسلمصلى اهللا  صدق اهللا تعاىل وبلغ رسول اهللا :من القراءة وليقل عند فراغه
  اه) احلمد هللا رب العاملني وأستغفر اهللا احلي القيوم  اللهم انفعنا به وبارك لنا فيه

  :أحزاب وأوراد املشايخ
لباقيـات  قال السيد علوي بن أمحد السقاف مفيت الشافعية يف مكة يف زمانه يف كتابـه ا 

  :فإن للعلماء أحزابا كثرية : ( ٤٣٢الصاحلات ص
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كـالنووي يف  ... منهم من جرى جمرى االقتصاد على ما ورد به الشرع -
كاره والسيوطي يف غري مؤلف وعليه أكثر علماء الشرع واحلديث وهو ذأ

 أسلم وأقوم ومبضاعفة األجر ومتام التحصن أجدر وأعظم

رف مع جتنب املومهات واملبـهمات  ومنهم من جرى جمرى اإلفادة والتص -
كـار  ذاألدعيـة واأل  ذيل ومن حنا حنوه ممن أخذكالشيخ أيب احلسن الشا

، والتحصينات من طريق التلقي واإلهلام وتناوله من أصوله يف اليقظة واملنام
 وهو شيء ال بأس به لصحة مقاصدهم وسداد أقواهلم

مبـوهم وال مبـهم   ومنهم من وقف فيه موقف املعارف والعلوم ومل يبال  -
أتى بعبارات هائلة وأمور مشكلة متطاولة فيتعني  ذكابن سبعني وأضرابه إ

  اه)ير والتنفري منهذاجتنابه على اخلاص والعام والتح
  
  :يف الوضوءتقال كار ذأ

، وهو الشيخ أبو الفتح نصر قال بعض أصحابنا: (٢٧ص للنووي األذكاريف كتاب 
أشهد أن : ن يقول يف ابتداء وضوئه بعد التسميةيستحب للمتوضئ أ: املقدسي الزاهد

  .إله إال اهللا وحده ال شريك له ، وأشهد أن حممدا عبده ورسوله ال
أحدا من أصحابنا  ، إال أنه ال أصل له من جهة السنة، وال نعلموهذا الذي قاله ال بأس به

  ...واهللا أعلم وغريهم قال به
اللهم صل على حممد وعلى آل : ذكارويقول مع هذه األ: ر املقدسيقال الشيخ نص

  اه).وسلم: حممد، ويضم إليه
وأما الدعاء على أعضاء الوضوء، فلم جيئ فيه شئ عن النيب : ()٢٩ص( أيضا األذكارويف 

يستحب فيه دعوات جاءت عن السلف، : وقد قال الفقهاء عليه وآله وسلمصلى اهللا 
  "وزادوا ونقصوا فيها، فاملتحصل مما قالوه أنه

  احلمد هللا الذي جعل املاء طهورا :ل بعد التسميةيقو -

عليه اللهم اسقين من حوض نبيك حممد صلى اهللا  :ويقول عند املضمضة -
 كأسا ال أظمأ بعده أبدا وآله وسلم
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 هم ال حترمين رائحة نعيمك وجناتكالل :ويقول عند االستنشاق -

وجهي يوم تبيض وجوه وتسود  اللهم بيض: ويقول عند غسل الوجه -
 وهوج

، اللهم ال تعطين اللهم أعطين كتايب بيميين: ويقول عند غسل اليدين -
 كتايب بشمايل

ين اللهم حرم شعري وبشري على النار، وأظل :ويقول عند مسح الرأس -
 حتت عرشك يوم ال ظل إال ظلك 

ين يستمعون القول اللهم اجعلين من الذ :ويقول عند مسح األذنني -
 فيتبعون أحسنه

  اه).اللهم ثبت قدمي على الصراط، واهللا أعلم :رجلنيويقول عند غسل ال -
ظاهر أن اإلمام النووي مل يعتمد عليه بل على ما ورد ، وقد ورد يف املسالة حديث ضعيف

  عن بعض السلف
  :كر ملن دخل املسجد على غري وضوءذ

من دخل املسجد فلم يتمكن من : قال بعض أصحابنا : (٣٢ص للنووي األذكاريف 
سبحان : يستحب أن يقول أربع مرات، إما حلدثأو لشغل أو حنوه، سجدصالة حتية امل

  اه)فقد قال به بعض السلف، وهذا ال بأس به، واهللا أكرب، ، واحلمد هللا، وال إله إال اهللاهللا
  :صيام يوم ختم القرآن

  : اخلتم وما يتعلق به  آدابيف  :فصل : ()١٠٤صاألذكار يف 
وأما من خيتم يف غري  .ستحب أن يكون يف صالةقد تقدم أن اخلتم للقارئ وحده ي

فيستحب أن يكون ختمهم يف أول الليل أو يف صالة كاجلماعة الذين خيتمون جمتمعني ، 
  .أول النهار كما تقدم

وقد صح عن  .ويستحب صيام يوم اخلتم ، إال أن يصادف يوما ى الشرع عن صيامه
ثابت، التابعيني الكوفيني رمحهم اهللا ، وحبيب بن أيب رافع طلحة بن مصرف، واملسيب بن

  اه).خيتمون فيه اكانوأم كانوا يصبحون صياما اليوم الذي أمجعني، 
  :كر عند رؤية اجلنازةذ
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: يستحب أن يقول) باب ما يقوله من مرت به جنازة أو رآها(: )١٦١ص( األذكاريف 
اين من أصحابنا يف وقال القاضي اإلمام أبو احملاسن الروي .سبحان احلي الذي ال ميوت

  اه)ال إله إال اهللا احلي الذي ال ميوت: يستحب أن يدعو ويقول " : البحر " كتابه 
  :دعاء عند إدخال امليت يف قربه

قال الشافعي واألصحاب ...) باب ما يقوله من يدخل امليت قربه: ()١٦١ص األذكاريف 
ما نص عليه  ومن حسن الدعاء .يستحب أن يدعو للميت مع هذا: اهللا رمحهم

اللهم أسلمه إليك : يقول الذين يدخلونه القرب: الشافعي رمحه اهللا يف خمتصر املزين قال 
األشحاء من أهله وولده ، وقرابته وإخوانه ، وفارق من كان حيب قربه ، وخرج من سعة 
الدنيا واحلياة إىل ظلمة القرب وضيقه ، ونزل بك وأنت خري مرتول به ، إن عاقبته فبذنب ، 
وإن عفوت عنه فأنت أهل العفو ، أنت غين عن عذابه ، وهو فقري إىل رمحتك ، اللهم 
اشكر حسنته ، واغفر سيئته ، وأعذه من عذاب القرب ، وامجع له برمحتك األمن من 
عذابك ، واكفه كل هول دون اجلنة ، اللهم اخلفه يف تركته يف الغابرين ، وارفعه يف 

  اه)يا أرحم الرامحني ه بفضل رمحتك عليني ، وعد علي
  :يف الطوافتقال أدعية 

يستحب أن يقول عند استالم احلجر األسود وعند ابتداء : ()١٩٤ص األذكاريف 
، اللهم إميانا بك وتصديقا بكتابك ، ووفاء بعهدك بسم اهللا واهللا أكرب: الطواف أيضا 

  .عليه وآله وسلمواتباعا لسنة نبيك صلى اهللا 
ويقول يف يف كل طوفة ،  ذكر عند حماذاة احلجر األسودويستحب أن يكرر هذا ال

  " نبا مغفورا ، وسعيا مشكورا اللهم اجعله حجا مربورا وذ: "  رمله يف األشواط الثالثة
اللهم اغفر وارحم ، واعف عما تعلم : " ويقول يف األربعة الباقية من أشواظا لطواف
  اه)سنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب الناروأنت األعز األكرم ، اللهم ربنا آتنا يف الدنيا ح

  :أدعية يف التوجه ملىن وعرفة
اللهم إياك : يستحب إذا خرج من مكة متوجها إىل مىن أن يقول: ()١٩٧ص األذكاريف 

وامنن علي مبا مننت به على أهل  ولك أدعو فبلغين صاحل أملي واغفر يل ذنويب أرجو
  ك على كل شئ قدير طاعتك إن
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الكرمي  اللهم إليك توجهت ، ووجهك: مىن إىل عرفة استحب أن يقولوإذا سار من 
أردت ، فاجعل ذنيب مغفورا ، وحجي مربورا ، وارمحين وال ختيبين إنك على كل شئ 

  اه)قدير
  :دعاء عند وداع البيت

وإذا أراد اخلروج من مكة إىل وطنه طاف للوداع ، مث أتى : ()٢٠٣ص األذكاريف 
اللهم ، البيت بيتك ، والعبد عبدك ، وابن عبدك ، وابن أمتك، : قال امللتزم فالتزمه ، مث 

  محلتين على ما
سخرت يل من خلقك ، حىت سريتين يف بالدك ، وبلغتين بنعمتك حىت أعنتين على قضاء 
مناسكك ، فإن كنت رضيت عين فازدد عين رضى ، وإال فمن اآلن قبل أن ينأى عن 

ن أذنت يل غري مستبدل بك وال ببيتك ، وال راغب بيتك داري ، هذا أوان انصرايف ، إ
عنك وال عن بيتك ، اللهم فأصحبين العافية يف بدين والعصمة يف ديين ، وأحسن منقليب ، 

  اه)وارزقين طاعتك ما أبقيتين وامجع يل خريي اآلخرة والدنيا ، إنك على كل شئ قدير
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  املسألة  الرابعة
  لةعند احلنابتقييد املطلق مناذج من 

  
يف حديث زيارة قباء يوم  ٣/١٢٣قبل األمثلة حنب أن نورد ما قاله ابن  مفلح يف الفروع 

بـن مسـلمة    وفيه ختصيص بعض األيام بالزيارة وكرهه حممـد : ( حيث قال السبت
  اه  )املالكي

  :فمنها أما األمثلة 
  :سالم خمصوص عند زيارة القرب الشريف 

مث ائت قرب النيب صلى  :قال اإلمام أمحد : (  ٤٠٥ يف الرد على اإلخنائي البن تيمية  ص
رسول اهللا ورمحة اهللا وبركاته، السالم عليك  السالم عليك يا:  فقل عليه وآله وسلماهللا 

حممد بن عبد اهللا، أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أنك رسول اهللا، أشهد أنك بلغـت   يا
احلكمة واملوعظة احلسنة، وعبدت رسالة ربك، ونصحت ألمتك، وجاهدت يف سبيل اهللا ب

جزى نبياً عن أمته، ورفع درجتك العليا، وتقبل  اهللا حىت أتاك اليقني، فجزاك اهللا أفضل ما
شفاعتك الكربى، وأعطاك سؤلك يف اآلخرة واألوىل، كما تقبل من إبـراهيم، اللـهم   

روياً ال نظمأ  احشرنا يف زمرته، وتوفنا على سنته، وأوردنا حوضه ، واسقنا بكأسه مشرباً
  اه ) بعدها أبداً 

  : الصالة خري من النوم  :قول صدقت وبررت عند قول املنادي
  اه )  وقيل جيمع، صدقت وبررت: جييب يف التثويب: ( ١/٣٢٤يف الفروع البن مفلح 

" صدقت وبررت"أن يقول عند التثويب : خلامسا: (  ١/٤٢٧ويف اإلنصاف للمردوي 
  اه )  جيمع بينهما: وقيل. بفقط على الصحيح من املذه

  :دعاء ختم القرآن يف الصالة 
أخـتم  : سألت أبا عبداهللا فقلـت : قال الفضل بن زياد( :١/٨٠٢بن قدامة اليف املغين 

اجعله يف التراويح حىت يكون لنا دعاء بني : القرآن؛ أجعله يف الوتر أو يف التراويح؟ قال
  . اثنني
وادع  خر القرآن فارفع يديك قبل أن تركـع إذا فرغت من آ: كيف أصنع؟ قال: قلت
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  . بنا وحنن يف الصالة وأطل القيام
 . ففعلت مبا أمرين وهو خلفي يدعو قائماً ويرفع يديه: قال. مبا شئت: مب أدعو؟ قال: قلت

قل أعوذ برب النـاس  : إذا فرغت من قراءة: مسعت أمحد يقول يف ختم القرآن: قال حنبل
 .الركوعفارفع يديك يف الدعاء قبل 

رأيت أهل مكة يفعلونه، وكان سـفيان بـن   : ؟ قال إىل أي شيء تذهب يف هذا: قلت
  اه )عيينة يفعله معهم مبكة

  :حتديد عدد لصالة النافلة يف اليوم والليلة 
كان أيب يصلي يف كل يوم وليلـه   :قال عبد اهللا بن أمحد (  :  ١١/٢١٢يف سري النبالء 

ك األسواط أضعفته فكان يصلي كل يوم وليلة مئـة  فلما مرض من تل ،ثالث مئة ركعة
  اه )  ومخسني ركعة

  : والوعظ بعد اخلتم افتتاح صالة التراويح بسورة القلم 
 واستحب أمحد أن يبتدئ التراويح بسورة القلم(  : ١/٥٤٨الفروع قال ابن مفلح يف 

والذي نقله ، ن البقرةفإذا سجد قام فقرأ م، وآخر ما نزل املائدة ، ألا أول ما نزل] اقرأ[
  وهو أحسن  :قال شيخنا،  إبراهيم بن حممد بن احلارث يقرأ ا يف عشاء اآلخرة

ويعظ بعدها نص علـى  ، ألوىل ويدعو خلتمه قبل ركوع آخر ركعة ويرفع يديه ويطيل ا
  اه )الكل

  :االستراحة والدعاء بني كل أربع ركعات يف التراويح 
وال ، فعله السلف، ويستريح بني كل أربع  ويدعو: (  ١/٥٤٨الفروع قال ابن مفلح يف 

وال يزيد على ختمه إال أن ، وكرهه ابن عقيل أيضا ، وقيل يدعو كبعدها ، بأس بتركه 
لئال يشـق  ، ويف الغنية ال يزيد على ختمه . وقيل يعترب حاهلم  يؤثر وال ينقص نص عليه
  اه ) }أفتان أنت ؟  ملعاذ{ قال عليه السالم ، فيتركوا بسببه فيعظم إمثه 

  :التكبري املقيد يف العيدين دبر الصلوات 
التكبري يف األضحى مطلق ومقيـد  : قال القاضي : فصل (  :٢٢٥/يف املغين البن قدامة 

واملطلق يف كل حال يف األسواق ويف كل زمان وأمـا الفطـر    فاملقيد عقيب الصلوات
  اه ) ظاهر كالم اخلرقي  فمسنونه مطلق غري مقيد على ظاهر كالم أمحد ، وهو
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مطلـق  : فأما التكبري يف األضحى فهو على ضربني (  : ١/٣٣٨ويف الكايف البن قدامة 
.  من أول العشر إىل آخر أيام التشريقفأما املطلق فالتكبري يف مجيع األوقات ، . ومقيد 

صر مـن  ، من صالة الصبح يوم عرفة إىل الع وأما املقيد فهو التكبري يف أدبار الصلوات
  اه ) آخر أيام التشريق 
  :التهنئة بالعيدين 

قال . وال بأس أن يقول الرجل للرجل يوم العيد تقبل اهللا : فصل  ( :  ٢/٢٥٠يف املغين 
، وقال تقبل اهللا منا ومنك: وال بأس أن يقول الرجل للرجل يوم العيد : أمحد رمحه اهللا 

 ال بأس به يرويه: قال اهللا منا ومنكم تقبل : سئل أمحد عن قول الناس يف العيدين : حرب
فال تكره أن يقال : قيل . نعم : قال  واثلة بن األسقعو: أهل الشام عن أيب أمامة قيل 

  ال : هذا يوم العيد قال 
كنت مع أيب أمامة : وذكر ابن عقيل يف نئة العيد أحاديث منها أن حممد بن زياد ، قال 

فكانوا إذا رجعوا من العيـد   عليه وآله وسلماهللا  الباهلي وغريه من أصحاب النيب صلى
  إسناد حديث أيب أمامة إسناد جيد : وقال أمحد  ،يقول بعضهم لبعض تقبل اهللا منا ومنك

مل يزل يعرف : وقال علي بن ثابت سألت مالك بن أنس منذ مخسني وثالثني سنة وقال 
  اه ) وإن قاله رددته عليه ال ابتدئ به أحدا: هذا باملدينة ، وروي عن أمحد أنه قال 

تقبل اهللا منـا ومنـك نقلـه     :وال بأس قوله لغريه( : ٢/١١٧ويف الفروع البن مفلح 
قيل لـه يف   ،يكره :وعنه ،الكل حسن :وعنه .ال أبتدىء به :وقال ،اجلماعة كاجلواب

ما أحسنه إال أن خيـاف   :ونقل علي بن سعيد ،ال :قال ؟يبتدئترى له أن  :رواية حنبل
  اه) أنه فعل الصحابة وأنه قول العلماءرة ويف النصيحة الشه

  :التعريف باألمصار يوم عرفة 
ال بأس بقوله لغريه بعد الفراغ : إحدامها : فائدتان : ( ٢/٤٤١يف اإلنصاف للمرداوي 

  ... )تقبل اهللا منا ومنك ( من اخلطبة 
  ،منا هو دعاء وذكـر إ: وقال ،نص عليه بأس بالتعريف باألمصار عشية عرفةال : الثانية

وهـي مـن   ، يستحب ذكرها الشيخ تقي الـدين  :وعنه ،ال: تفعله أنت ؟ قال: وقيل له
  اه )املفردات
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 ،وال بأس بالتعريف عشية عرفة باألمصار نص عليه( : ٢/١١٧ويف الفروع البن مفلح 
وأول من فعلـه ابـن عبـاس     ،ال :قال ؟تفعله أنت :قيل له ،إمنا هو دعاء وذكر :وقال
نقل عبد الكرمي بن اهليثم أن أمحد ) و ( ذكره شيخنا  مرو بن حريث وعنه يستحبوع

ترى أن يذهب إىل املدينة يوم عرفة علـى   :قلت ،وإن كثروا :قال ،يكثر الناس :قيل له
  اه ) سبحان اهللا ورخص يف الذهاب  :قال ؟فعل ابن عباس

  :نئة من حصلت له نعمة دنيوية
 نيوية فهو من عرف وعادة أيضا ألننئة من جتددت له نعمة دوأما : (٦/١٨٣يف الفروع 

هو جائز ومل يقل باستحبابه كما ذكره يف النعمة  :قال يف كتاب اهلدى ،الظاهر أنه حمدث
فإن فيـه   ليهنئك ما أعطاك اهللا وما من اهللا به عليك :واألوىل أن يقال له :قال ،الدينية

  اه ) التهاين ا تولية النعمة را والدعاء ملن ناهلا ب
  :استحباب تشييع احلاج ووداعه ومسألته أن يدعو له ودعاء استقباله 

استحباب تشييع احلاج ووداعه ومسألته أن يدعو ذكر اآلجري : (  ٦/١٨٣يف الفروع 
وأما احلاج فسمعنا عن ابن  ،ما مسعنا أن يدعى للغازي إذا قفل :نقل الفضل ابن زياد ،له

لرجل تقبل اهللا حجك  :مسعته يقول :وقال ابن أصرم ،الناس ليدعونعمر وأيب قالبة وأن 
تقبل اهللا سعيك وأعظـم   :ويف الغنية ،وزكى عملك ورزقنا وإياك العود إىل بيته احلرام

  اه )  أجرك وأخلف نفقتك ألنه روى عن عمر
  :ختم القرآن أول الليل وأول النهار 

وبصيف (لطوله ) تم بشتاء أول ليلخي( ويستحب أن  ( : ١/٤٠٦يف مطالب أويل النهى 
وكان يعجب أمحد ملا روى طلحة بن مصـرف؛   ،لذلك روي عن ابن املبارك) أول ار

  اه )أدركت أهل اخلري من صدر هذه األمة يستحبون اخلتم أول الليل وأول النهار: قال
  :رقية خاصة للوحشة وأخرى للحمى 

أـا  شكت امرأة إىل أيب عبـد اهللا  :  قال املروذي(  : ٢/٤٥٥اآلداب البن مفلح  ويف 
وفاحتة الكتاب واملعوذتني ، بسم اهللا :  مستوحشة يف بيت وحدها فكتب هلا رقعة خبطه

  وآية الكرسي 



 ١٢٣

بسم اهللا الرمحن الرحيم بسم اهللا وبـاهللا وحممـد   : كتب أبو عبد اهللا من احلمىوقال 
دوا به كيدا فجعلناهم األخسرين يا نار كوين بردا وسالما على إبراهيم وأرا{ : رسول اهللا

اللهم رب جربيل وميكائيل وإسرافيل اشف صاحب هذا الكتاب حبولـك وقوتـك   } 
  اه .) وجربوتك إله احلق آمني 

  :دعاء عند اإلنزال ودعاء بعد الفراغ من اجلماع 
روى ابن أىب شيبة يف مصنفه ، عن ابن مسعود رضى (  :٨/٣٥٧يف اإلنصاف للمرداوي 

فيستحب ، اللهم ال جتعل للشيطان فيما رزقتين نصيبا: أنه أنزل يقول وقوفا  اهللا عنه م
:  وقال القاضـي يف اجلـامع    ،ومل أره لألصحاب وهو حسنأن يقول ذلك عند إنزاله 

  اه)  وهو الذي خلق من املاء بشرا : (يستحب إذا فرغ من اجلماع أن يقرأ
  :حتديد وقت معني للقصص 

ومن ذلك القصص وقد سبق قول غضيف بـن  (  : ١/٢٦٦ص يف جامع العلوم واحلكم 
كم من دعوة مستجابة وحاجة  إنه بدعة وقال احلسن إنه بدعة ونعمت البدعةاحلارث 

  مقضية وأخ مستفاد 
عليه فإن النيب صلى اهللا  وإمنا عين هؤالء بأنه بدعة اهليئة االجتماعية عليه يف وقت معني

على أصحابه فيه غري خطبته الراتبـة يف اجلمـع   مل يكن له وقت معني يقص  وآله وسلم
مث إن واألعياد وإمنا كان يذكرهم أحيانا أو عند حدوث أمر حيتاج إىل التـذكري عنـده   

  اه ) الصحابة رضي اهللا عنهم اجتمعوا على تعيني وقت له 
  :املدارسة بعد الفجر على وجه خمصوص 

ين بإسناده عن األوزاعي أنـه  وقد روى حرب الكرما(  : ١/٣٤٤يف جامع العلوم أيضا 
أن أول من أحدثها يف أخربين حسان بن عطية  :سئل عن الدراسة بعد صالة الصبح فقال

يف خالفة عبد امللك بن مروان فأخذ النـاس   مسجد دمشق هشام بن إمساعيل املخزومي
  بذلك 

ن بعـد  سان القـرآ وبإسناده عن سعيد بن عبد العزيز وإبراهيم بن سليمان أما كانا يدر
وذكر حرب أنه رأي أهـل   ،واألوزاعي يف املسجد ال يغري عليهم صالة الصبح ببريوت

 ،دمشق وأهل محص وأهل مكة وأهل البصرة جيتمعون على القرآن بعد صـالة الصـبح  
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وأهـل   ،ولكن أهل الشام يقرءون القرآن كلهم مجلة من سورة واحدة بأصوات عاليـة 
م عشر آيات والناس ينصتون مث يقرأ آخر عشـر  البصرة وأهل مكة جيتمعون فيقرأ أحده

  اه ) وكل ذلك حسن مجيل  :قال حرب ،آيات حىت يفرغوا
  :حتديد وقت معني لزيارة قرب اإلمام أمحد 

كان الشيخ اإلمام رزق اهللا التميمي احلنبلي  (  : ٣/٧٨يف ذيل طبقات احلنابلة البن رجب 
ـ :  ميضي يف السنة أربع دفعات)   ٤٨٨ت (  ب، وشـعبان، ويـوم عرفـة،    يف رج

  اه ) .وعاشوراء، إىل مقربة أمحد، ويعقد هناك جملسا للوعظ
  :قراءة آية الكرسي واإلخالص ثالث مرات ألرواح أهل املقابر 

وقد روي عن أمحد ، وال بأس بالقراءة عند القرب : قال : (  ٢/٢٢٤يف املغين البن قدامة 
: مث قل ، الكرسي وثالث مرات قل هو اهللا أحد إذا دخلتم املقابر اقرءوا آية : أنه قال 

  اه )  .اللهم إن فضله ألهل املقابر 
  :الدعاء بني الصفا واملروة 

مث احندر من الصفا : قال أمحد يف رواية املروذي : (  ٣/٤٦٥يف شرح العمدة البن تيمية 
امش حىت و ،اللهم استعملين بسنة نبيك وتوفين على ملته وأعذين من مضالت الفنت :وقل

رب اغفـر   :يف رملـك  تأيت العلم الذي ببطن الوادي فأرمل من العلم إىل العلم وقل
وارحم وجتاوز عما تعلم واهدين لليت هي أقوم انك أنت األعز األكرم اللهم جننا من النار 

  اه ) سراعا ساملني وادخلنا اجلنة بسالم امنني 
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  املبحث السابع
  مذموما اد من يعدهتقييد املطلق عنمناذج من 

  
  :لكذفمن  ملطلقات حىت من يقول مبنعهال يكاد خيلو أحد من تقييد ا

م ختم الدروس والكتب باحلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا صلى اهللا التزا -
 عليه وآله وسلم

عليـه  أن النيب صلى  الواردكلها مع أن  كار الواردة يف الصباح واملساءمجع األذو -
 علم بعضها بعض الصحابة وعلم بعضا آخر آلخرين من الصحابة وآله وسلم

ئكتـه  إن اهللا ومال(وآية ... ) إن اهللا يأمر بالعدل واإلحسان ( م قراءة آية التزاو -
  اجلمعة خطبةيف ...) يصلون على النيب

حفظها من كتاب أو  خاصة باخلطيب، ح كل موعظة خبطبة استهالل معينةافتتوا -
  استفادها من شيخ

 وحنوها ف كتاب ألدعية احلج تقال يف الطواف وعرفةيلأوت -

ـ واخلإذا حل املولد عن املولد  ةطبواخلكلما حلت اهلجرة عن اهلجرة  ةطباخل -  ةطب
 اذوهك ...إذا حل اإلسراءعن اإلسراء 

 م دعاء قنوت معني أو دعاء ختم معني أو دعاء معني يف خطبة اجلمعة اتزالو -

وحبديث عن الرسول الكرمي صـلى  ذكر احلكيم بآيات من ال اح االحتفاالتفتتاو -
  عليه وآله وسلماهللا 

 اجلمعة صالة بعد  )مجعة مباركة ( : قولو -

 عند تسوية الصفوف   )أقبلوا على اهللا بقلوب خاشعة( :قولو -

: وعند اجلنـازة ، عند القيام لصالة التراويح )صالة التراويح يرمحكم اهللا( :قولو -
 أو حنو ذلك  )الصالة على امليت يرحكم اهللا(

 م الصالة على الصحابة مع الصالة على اآللالتزاو -

 الشعرية بالصالة على النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ام القصائدختتاو -

 لتسوية الصفوف يف املساجدحتت األقدام  وضع خطوطو -
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بعد املغرب يف مسجد  ءيوم الثالثا تقييد الدرس العلمي بزمان ومكان فمثال جيعلو -
  على هذا  ةداوماملكذا مع 

يئة مث يعمل يف ختام كـل دورة  العلمية بزمان ومكان وعدد وه الدوراتيد يقوت  -
  حفل ختامي

الدراسة يف معهد أو جامعة أو مركز بزمان ومكان وعدد وهيئة وتقييدات  تقييدو -
 كثرية 

  حتديد زمان معني لغسل الكعبة وتبخريها وتبديل كسواو -

لقيام يف العشر األواخر من رمضان وحتديـد وقـت   حتديد عدد معني لركعات او -
 معني له من الليل ومن الشهر

يف ) رمضان كـرمي : (وقول، يف التهنئة بالعيد) كل عام وأنتم خبري: (التزام قولو -
 التهنئة برمضان

أثناء اخلطابات اجلماهريية من  وبصوت مجاعي )اهللا أكرب وهللا احلمد: (التزام قولو -
 وت املتحدثقبل املستمعني عند سك

األمة كلها مبتدعة حىت مـن  لصارت  يف منع التقييد االطراد ولو أردنا ..وهكذا  -
 مينعها

  
كـان حيـدد   يرى النهي عن التقييد إال أنه كان ومن العجيب أن اإلمام ابن تيمية مع أنه 

ألنه جرب ذلك  لنفسه أورادا يقيدها بالزمان واملكان والعدد واهليئة ويداوم على ذلك
ومـن  : (  ١/٤٤٧ففي مدارج السالكني  لك هو آخر األمرين منهذولعل نافعا  فوجده

أن من أدمن يا حي يا قيوم ال إله إال : وها صحيحة فبوها فألرجتريبات السالكني ، اليت ج
  أنت أورثه ذلك حياة القلب والعقل  

: يل يوما وقال . شديد اللهج ا جدا  -قدس اهللا روحه  -وكان شيخ اإلسالم ابن تيمية 
تأثري عظيم يف حياة القلب وكان يشـري إىل أمـا    -ومها احلي القيوم  -هلذين االمسني 
  . االسم األعظم 
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من واظب على أربعني مرة كل يوم بني سنة الفجر وصالة الفجر يا حي : ومسعته يقول 
   اه)  يا قيوم  ال إله إال أنت برمحتك أستغيث حصلت له حياة القلب ومل ميت قلبه

مـن   :ومسعت شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يقـول ( :٣/٢٦٤ وقال يف املدارج أيضا
واظب على يا حي يا قيوم ال إله إال أنت كل يوم بني سنة الفجر وصالة الفجر أربعني 

  اه)مرة أحىي اهللا ا قلبه
إىل  يصلي السنة ويبتهل :يف صالة الفجر(.. :٣٢٨ صقال ابن القيم يف طريق اهلجرتني و

يا حي  :فإن لذلك الوقت شأنا يعرفه من عرفه ويكثر فيه من قول اهللا بينها وبني الفريضة
  اه)فلهذا الذكر يف هذا املوطن تأثري عجيب ،يا قيوم ال إله إال أنت

ومنها انه إذا وقع يف الذنب شهد نفسه مثل اخوانه ( :١/٢٩٨وقال يف مفتاح دار السعادة 
رب اغفر يل ولوالدي وللمسلمني واملسلمات وللمـؤمنني   :فيصري هجرياه.. اخلطائني

وقد كان بعض السلف يستحب لكل احد ان يداوم على هذا الدعاء كل  ،واملؤمنات
ومسعت شيخنا يذكره وذكر فيه فضـال   ،فيجعل له منه وردا ال خيل به ،يوم سبعني مرة

ان جعله بـني   :يقول تهومسع عظيما ال احفظه ورمبا كان من مجلة اوراده اليت ال خيل ا
  اه)السجدتني جائز

كان شيخنا إذا اشكلت عليه املسائل يقول يـا  : ( )٢٥٧/  ٤(إعالم املوقعني وقال يف 
   اه)معلم ابراهيم علمين ويكثر االستعانة بذلك

اللهم انصرنا  :وكان غالب دعائه(  :٣٨ص  لبزارليف األعالم العلية يف مناقب ابن تيمية و
وامكر لنا وال متكر علينا واهدنا ويسر اهلدى لنا اللهم اجعلنا لك شاكرين  وال تنصر علينا

لك ذاكرين لك أواهني لك خمبتني إليك راغبني إليك راهبني لك مطاويع ربنا تقبل توباتنا 
واهد قلوبنا اسلل سخيمة صدورنا يفتتحه وخيتمه بالصالة  واغسل حوباتنا وثبت حججنا

  ... مث يشرع يف الذكر  له وسلمعليه وآصلى اهللا على النيب 
يسمع نفسه ورمبا  بعد صالة الفجر فال يزال يف الذكروكان ال يكلمه أحد بغري ضرورة 

وكنت أمسع ما يتلو وما يذكر حينئذ، فرأيته يقرأ الفاحتة  ...يسمع ذكره من إىل جانبه
ويكررها ويقطع ذلك الوقت كله أعين من الفجر إىل ارتفـاع الشـمس يف تكريـر    

  اه )تالوا
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الذي خيتم به يف احلرمني ومن ذلك أيضا التزامه رمحه اهللا لدعاء ختم القرآن املشهور عنه 
  زمننا هذا  يف

 عن شيخه ابن تيميـة  ١٧ابن عبد اهلادي يف الصارم املنكي ص  ذكرهومن ذلك أيضا ما 
[ ل قـا (  :من حتديد ذكر لدخول املدينة وسالم خمصوص عند القرب الشريف حيث قال 

  :  النيب باب زيارة قرب: رمحه اهللا تعاىل يف بعض مناسكه ] أي ابن تيمية 
إذا أشرف على مدينة النيب  قبل احلج ، أو بعده فليقل ما تقدم ، فإذا دخل استحب له أن 

بسـم اهللا  : يغتسل، نص عليه اإلمام أمحد ، فإذا دخل املسجد بدأ برجه اليمىن ، وقـال  
  سول اهللا ، اللهم اغفر يل ذنويب وافتح يل أبواب رمحتكوالصالة والسالم على ر

مث يأيت الروضة بني القرب واملنرب فيصلي ا ويدعو مبا شاء ، مث يأيت قبل النيب فيستقبل جدار 
القرب وال ميسه ، وال يقبله ، وجيعل القنديل الذي يف القبة عند القرب على رأسـه فيكـون   

، يف حياته خبشوع وسكون منكس الرأسه كما يقف ل ويقف متباعداًالنيب ، قائماً وجاه 
السالم عليك يا رسـول اهللا   :مث يقول غائض الطرف ، مستحضراً بقلبه جاللة موقفه 

، السالم عليك يا نيب اهللا وخريته من خلقه ، السالم عليك يا سـيد   ورمحة اهللا وبركاته
ال إله إال اهللا وأشهد أنك رسول  املرسلني ، وخامت النبيني وقائد الغر احملجلني ، أشهد أن

اهللا وأشهد أنك قد بلغت رساالت ربك ونصحت ألمتك ودعـوت إىل سـبيل ربـك    
باحلكمة واملوعظة احلسنة ، وعبدت اهللا حىت أتاك اليقني ، فجزاك اهللا أفضل ما جزى نبياً 

ي وعدته بغبطة ورسوالً عن أمته ، اللهم أته الوسيلة والفضيلة وابعثه اهللا مقاماً حمموداً الذ
  به األولون واآلخرون 

اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبـراهيم إنـك   
محيد جميد ، اللهم بارك على حممد وعلى آل حممد كما باركت على إبراهيم وعلـى آل  

حوضـه  إبراهيم إنك محيد جميد ، اللهم احشرنا يف زمرته ، وتوفنا على سنته ، وأوردنا 
  . وأسقنا بكأسه مشرباً روياً ال نظمأ بعده أبداً 
السالم عليك يا أبا بكر الصديق ، السالم : مث يأيت أبا بكر وعمر رضي اهللا عنهما فيقول 

وضـجيعيه ورمحـة اهللا    لسالم عليكما يا صاحيب رسـول اهللا عليك يا عمر الفاروق ، ا
م خرياً ، سالم عليكم مبـا صـربمت   وبركاته ، جزاكما اهللا عن صحبة نبيكما وعن اإلسال
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  اه )  فنعم عقىب الدار
آخر صالة الصـبح ويـوم   أما الشاطيب فقد اطرد حىت عد وضع املصاحف يف املساجد 

  !!!     من البدع املذمومةاجلمعة 
ومثالـه جعـل املصـاحف يف    ( : يف التمثيل للبدعة اإلضافية  ١/١٧٢االعتصام  قال يف

   ة الصبح بدعة املساجد للقراءة آخر صال
يريد انه أول من رتب القـراءة يف   أول من جعل مصحفا احلجاج بن يوسف: قال مالك 

  مثل ما يصنع عندنا إىل اليوم : املصحف اثر صالة الصبح يف املسجد قال ابن رشد 
فهذه حمدثة أعىن وضعه يف املسجد ألن القراءة يف املسجد مشروع يف اجلملة معمول بـه   

ومثله وضع املصـاحف يف  ، املسجد بالقراءة على ذلك الوجه حمدثإال أن ختصيص 
  اه ) زماننا للقراءة يوم اجلمعة وحتبيسها على ذلك القصد 

مل تكن القراءة يف املصحف : قال مالك (  : ١١٦ويف احلوادث والبدع للطرطوشي ص 
أ يف وأكـره أن يقـر  : قـال  ، ناس القدمي وأول من أحدثه احلجاجيف املسجد من أمر ال

  اه )!!!املصحف
  :ومن العجائب أيضا 

 الفتاوى البـن تيميـة   عد مالك بسط السجاد يف املسجد من البدعة ففي جمموع -

 مالـك  فأمر سجادة بسط املدينة قدم ملا مهدي بن عبد الرمحن أن: (١٦٣ /٢٢

 يف السجادة بسط أن علمت أما: فقال مهدي بن عبد الرمحن إنه: له فقيل حببسه
 اه)بدعة مسجدنا

عد اإلمام مالك االجتماع على قراءة القرآن يف املسجد من البدع ففـي جـامع    -
: وقال زيد بن عبيد الدمشقي قال يل مالك بن أنس : (  ١/٣٤٤العلوم واحلكم 

: فقال مالك  ،فأخربته مبا كان يفعل أصحابنا ،بلغين أنكم جتلسون حلقا تقرءون
قال  -هذا طريف : قال فقلت  ،عندنا كان املهاجرون واألنصار ما نعرف هذا

  فقال هذا من غري رأينا -وطريف رجل يقرأ وجيتمع الناس حوله 
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قـال أبـو   الصبح من البـدع  صالة االجتماع على قراءة القرآن بعد  هعدا ذوك -
االجتماع بكرة : مسعنا مالك بن أنس يقول  :مصعب وإسحاق بن حممد القروي

ا كان أصحاب رسول اهللا صـلى اهللا  م ،بعد صالة الصبح لقراءة القرآن بدعة
وال العلماء بعدهم علي هذا كانوا إذا صلوا خيلو كل بنفسه ويقرأ  عليه وآله وسلم

ويذكر اهللا تعاىل مث ينصرفون من غري أن يكلم بعضهم بعضا اشـتغاال بـذكر اهللا   
  اه )  فهذه كلها حمدثة

وقال  ( ١/٣٤٤كم بل حىت جمرد القراءة يف املسجد بدعة ففي جامع العلوم واحل -
 مل تكن القراءة يف املسجد من أمر الناس القـدمي  :ابن وهب مسعت مالكا يقول

وأنا أكـره ذلـك    :قال مالك ،وأول من أحدث يف املسجد احلجاج بن يوسف
وقد روى هذا كله أبو بكر النيسـابوري يف   ،الذي يقرأ يف املسجد يف املصحف

 اه ) كتاب مناقب مالك رمحه اهللا 

املدخل البـن احلـاج   ن احلاج وضع املراوح يف املساجد من البدع ففي وعد اب -
وقد منع علماؤنا رمحة اهللا عليهم املراوح إذ إن اختاذها يف ) فصل (  : ٢/٢١٧

 اه)  املسجد بدعة

قـال  : (  ٨٩في البدع واحلوادث للطرطوشـي ص  ف ا هو قول مالكهذإن  بل -
وما : قال مالك، ليت يروح ا الناسأكره املراويح اليت يف مقدم املسجد ا: مالك

  اه)أن يأتوا باملراويح يتروحون ا وال أجيز للناس كان يفعل ذلك فيما مضى

البن  الفتاوى الكربىوعد اإلمام مالك وضع السجادة يف املسجد من البدع ففي  -
وقد روي أن عبد الرمحن بن مهدي ملا قدم املدينة بسط سجادة (  :٢/٦٠ تيمية 

أمـا علمـت أن   : فقال  ،إنه عبد الرمحن بن مهدي: فقيل له، ك حببسهفأمر مال
  اه )بسط السجادة يف مسجدنا بدعة

ومن العجيب أيضا عد اإلمام مالك وأقره اإلمام ابن تيمية العطلة يوم اجلمعة مـن   -
قال مالك فيما رواه ابن القاسـم يف  : (  ١٣٥املكروه ففي الصراط املستقيم ص 

يـوم السـبت    ل أهـل الكتـاب  ك العمل يوم اجلمعة كفعويكره تر: املدونة 
بلغين أن أصـحاب  : قال مالك : (  ١١٢اه ويف البدع للطرطوشي ص )واألحد
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 كانوا يكرهون أن يترك العمل يوم اجلمعة عليه وآله وسلمرسول اهللا صلى اهللا 
 اه ) كما تركت اليهود والنصارى يف السبت واألحد 

لغري عذر وقال عنه الطرطوشي يف البدع  بالثوب وكره اإلمام مالك تقنع الرجل -
 اه )  إنه بدعة منكرة:  ٥٧واحلوادث ص 

ال أرى أن جيلس : (وعد اإلمام مالك القصص من البدع حيث قال عن القصاص  -
   ٨٥اه البدع واحلوادث للطرطوشي ص )إليهم وإن القصص لبدعة

لطرطوشـي ص  وكره مالك وضع صندوق التربعات يف املسجد ففي احلوادث ل -
ورآه مـن حـرث    كره مالك التابوت الذي جعل يف املسجد للصدقات:  ٨٨

 اه )الدنيا

وسألت مالكا عن هذا الذي يقرأ يف املسجد يوم : ال ق: (  ١/٢٠٢ويف املدونة  -
 اه ) أرى أن يقام وال يترك: فأنكره وقال  اخلميس أو حنو ذلك ؟

قال ،  يان الذي أحدثه الناس مبىنوأكره البن: ال مالك ق: (  ١/٤٢٠ويف املدونة  -
وإمنا أحدث مسجدها بعد بين هاشـم  ، وما كان بعرفة مسجد منذ كانت عرفة

وأكره بنيان مسجد عرفة ألنه مل يكن فيه مسجد منذ : قال مالك . بعشر سنني 
 اه )  بعث اهللا نبيه

فإن ذلـك  ، أن ال يصوت باملضغوينبغي له : (  ١/٢٢٥ويف املدخل البن احلاج  -
فإنـه بدعـة   من املضمضة حني الوضوء  ال يصوت مبج املاءكما  بدعة ومكروه

 اه )أيضا ومكروه

نع مالك رمحه اهللا أن يأيت الرجل بوسادة يف املسجد م : ( ٢/٢١٧ويف املدخل  -
 اه )تشبه املساجد بالبيوت: وقال، وأنكر ذلك يتكئ عليها أو بفروة جيلس عليها

ولو كانت  فرش البسط يف املسجد فهو بدعةأما : (  ٢/٢٦٤ويف املدخل أيضا  -
 اه )يف البيوت لكان ذلك جائزا بشرط أن ال يقصد بفرشها املباهاة وما شاكلها

وليحذر أن يفرش السجادة على املنرب ألن ذلك : (  ٢/٢٦٨ويف املدخل أيضا  -
وكذلك ينبغي أن مينع ما يفرش على درج املنرب يوم اجلمعة فإنه من باب  ...بدعة 

 اه ) أيضا ومل يكن من فعل من مضى فهو بدعةرفه الت
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ومـن البـدع الـدعاء بعـد     : (  ١١٨- ١١٧ويف احلوادث للطرطوشي ص  -
وتقدمي ... والسؤال يف املسجد... واختاذ األلوان واألكل على اخلوان... الصالة

 اه ) وشرب املاء من غري مص  وأكل اللحم من غري ش... اللحم على الفاكهة 

والشريح جائز سـواء   ىأكل الشو: (  ٢١/٥٢٢الفتاوى البن تيمية  ويف جمموع -
فما زال الصحابة رضي اهللا  بل غسل حلم الذبيحة بدعةغسل اللحم أو مل يغسل 

عنهم على عهد النيب يأخذون اللحم فيطبخونه ويأكلونه بغري غسله وكانوا يرون 
 اه )  الدم يف القدر خطوطا

 ويسلخ ا يذبح القصاب وسكني : ( ٢١/٥٢٣ويف جمموع الفتاوى البن تيمية  -
 غسل وكذلك بدعة ا يذبح اليت السكاكني غسل فإن غسل إىل حتتاج فال

 اه )  مسحا ذلك ميسحون السلف كان وإمنا السيوف

أرأيت إن : قلت البن القاسم: ( ١/٤١٩العجائب ما يف املدونة الكربى  منو -
 اه)أنكره مالك وقال هذا بدعة: ل وضع اخلدين واجلبهة على احلجر األسود ؟ قا

فهذا الذي يقول الناس اللهم : قلت ملالك: ( ٥٤٢/ ١ أيضا ما يف املدونة الكربىو -
 اه) هذا بدعة: فأنكره وقالمنك وإليك ؟ 
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  املبحث الثامن
  )إطالق املقيد ( الصورة الثانية من البدعة اإلضافية 

  
لناس للزيادة يف العبادات والـنقص والتبـديل   فتح الباب أمام ا مما سبقيلزم : قد يقال  

  فيصلي املرء العصر مخسا أو أكثر حبجة الزيادة يف التعبد وحنو ذلك
هذا اإلشكال مل يفهم األمر جيدا وذلك أن العبادات املشروعة تأيت  أن مورِد :واجلواب 

   :على قسمني 
  :العبادات املطلقة : القسم األول 

مثل النفل املطلق سواء كان من عدد أو زمان أو مكان أو كيفية وهي ما مل يقيده الشرع ب
  إخل....  القرآن الصالة أو الزكاة أو الصوم أو احلج والعمرة أو الذكر أو

هل جيوز للشخص أو اجلماعة التزام تقييدها : فهذه هي اليت حتدثنا عنها وتقدم اخلالف يف
شروط مـن   نال العلم يف ذلك وذكرأقوال أه ناذكربوقت أو مكان أو عدد أو هيئة وقد 

  أجاز ذلك 
  :العبادات املقيدة : والقسم الثاين 

مثل الصلوات اخلمـس وصـوم    إخل...وهي اليت قيدها الشرع بزمان أو مكان أو عدد 
وهذه هي الصورة الثانية من البدعـة   ،رمضان واألذكار املقيدة بوقت أو عدد وحنو ذلك

هذه العبادات املقيـدة   :يث عنها فنقول وباهللا التوفيق وهذا املبحث معقود للحد ةاإلضافي
  :على قسمني أيضا 

   :القسم األول
  :التقييد فيه مقصود وهو األصل 

مثل عدد ركعات الصلوات اخلمس وعدد غسالت الوضوء  ،غري ذلك التقييدفال جيوز أن ي
مل املشروع وإن كان قد زاد يف الع(  : ١/٦٠قال ابن رجب يف جامع العلوم وحنو ذلك 

  فزيادته مردودة عليه مبعىن أا ال تكون قربة وال يثاب عليها  ما ليس مبشروع



 ١٣٤

كمن زاد ركعة عمـدا يف صـالته   ولكن تارة يبطل ا العمل من أصله فيكون مردودا 
أو صام الليل مع النـهار   كمن توضأ أربعا أربعاوتارة ال يبطله وال يرده من أصله  ،مثال

  اه ) وواصل يف صيامه
بـأن أدويـة    على الضـرورة  يل انَب: (٣٩ص املنقذ من الضالل وقال اإلمام الغزايل يف 

العبادات حبدودها ومقاديرها احملدودة املقدرة من جهة األنبياء، ال يدرك وجه تأثريهـا  
الذين أدركوا تلك اخلواص بنور النبوة،  ببضاعة عقل العقالء، بل جيب فيها تقليد األنبياء

النوع واملقـدار وبعضـها    أخالط خمتلفةوكما أن األدوية تركب من . العقل ال ببضاعة
فال خيلو اختالف مقاديرها عن سر هـو مـن قبيـل    ضعف البعض يف الوزن واملقدار، 

اليت هي أدوية داء القلوب، مركبة من أفعال خمتلفة النـوع   اخلواص، فكذلك العبادات
الصبح نصف صالة العصر يف املقدار؛  واملقدار، حىت أن السجود ضعف الركوع، وصالة

  اه)بنور النبوة إال، هو من قبيل اخلواص اليت ال يطلع عليها األسراروال خيلو عن سر من 
  

  :القسم الثاين
  ) :١٦(التقييد فيه غري مقصود 

فهذه العبادات اختلف أهـل  ، كان غري مقصود من حيث اللفظ أو من حيث العدد سواء
  :على أقوال أشهرها قوالن  ألفاظها بديلتوالعلم يف الزيادة فيها 

ومع ذلك فاإلتيان بـالوارد  ، الزيادة فيها أو تبديلها مبثلها أنه ال حرج يف :القول األول
وهذا هو قول األكثرين لورود الزيادة والتبديل يف األحاديث واآلثـار   ،أفضل من التبديل

  ثلة على ذلك إن شاء اهللا عن الصحابة ومن بعدهم من السلف واألئمة كما ستأيت األم
أن ذلك غري مشروع وهو قول بعض أهل العلم كالقرايف وابـن تيميـة    :والقول الثاين 

   وهو ما مال إليه ابن دقيق موغريه قووزروالشاطيب 
ومنهم من أجـاز  ، مع قطع النية عند االنتهاء من الوارد ومن أهل العلم من أجاز الزيادة 

  املنعهو  األخري وحقيقة هذا القول ،فقطالزيادة للشك أو السهو 

                                                 
د أم ال ؟ واملهم هـو معرفـة   مث قد ختتلف وجهات نظر أهل العلم يف بعض العبادات هل التقييد فيها مقصو) ١٦

  القاعدة  يف ذلك 
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كثر االختالف بني املتـأخرين  : تنبيه ( : ٢/١٠٦قال ابن حجر اهليتمي يف حتفة احملتاج 
    :...فيمن زاد على الوارد

يد بأنه دواء وهو إذا زيد فيه على قانونه يصري وأُ يكره ألنه سوء أدب: فقال القرايف  -
  سنانه ال يفتح داء وبأنه مفتاح وهو إذا زيد على أ

حيصل له الثواب املخصوص مع الزيادة ومقتضى كالم الزين العراقـي   :وقال غريه -
واعتمده ابن . ثوابه فكيف يبطله زيادة من جنسه ألنه باإلتيان باألصل حصل له ترجيحه

{ ألنه قول بال دليل يرده عموم  العماد بل بالغ فقال ال حيل اعتقاد عدم حصول الثواب
  ...} حلسنة فله عشر أمثاهلا من جاء با

هذا الثاين أوجه نقال ونظرا مث استشكله مبا ال إشكال فيه بل فيـه  : وقال بعضهم  -
  ...وهو أنه ورد يف روايات النقص عن ذلك العدد والزيادة عليه ،ىالداللة للمدع

 إن نوى عند انتهاء العدد الوارد امتثال أمر مث زاد أثيب عليهمـا ورجح بعضهم أنه  -
وأوجه منه تفصيل آخر وهو أنه إن زاد لنحو شك عذر أو لتعبد فال ألنه حينئذ ، وإال فال

  اه) مستدرك على الشارع وهو ممتنع 
  :ضمن املسائل التالية املوضوعولنتحدث عن 

  
  املسألة األوىل

  :بعض أقوال أهل العلم يف املسألة وأدلتهم  
  من أقوال املانعني:أوال 

ومن هذا الباب الزيادة : ( يف التمثيل للبدعة املكروهة  ٤/٢٠٥وق قال القرايف يف الفر
كما ورد يف التسبيح عقيب الصلوات ثالثة وثالثني فيفعل مائة  ت احملدوداتديف املندوبا

 اه ... )  وورد صاع يف زكاة الفطر فيجعل عشرة آصع

أن : احلقيقيـة  اليت تقرب من ومن البدع اإلضافية( :  ٢/١١قال الشاطيب يف االعتصام و
يكون أصل العبادة مشروعا إال انه خترج عن أصل شرعيتها بغري دليل تومها أا باقية على 

وباجلملـة   ،وذلك بان يقيد إطالقها بالرأي أو يطلق تقييدهاأصلها حتت مقتضى الدليل 
  اه ) فتخرج عن حدها الذي حد هلا 
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ل ما حيـدث يف العبـادات   وك: (  ٢٢/٢٢٣قال ابن تيمية كما يف جمموع الفتاوى و
  اه )  املشروعة من الزيادات اليت مل يشرعها رسول اهللا فهي بدعة

قد منعنا إحداث ما هو شعار يف الدين ومثاله (  : ١/١٧٢يف إحكام األحكام البن دقيق و
ما أحدثته الروافض من عيد ثالث مسوه عيد الغدير وكذلك االجتماع وإقامة شـعاره يف  

  ء خمصوص مل يثبت شرعاوقت خمصوص على شي
فرييد بعض وقريب من ذلك أن تكون العبادة من جهة الشرع مرتبة على وجه خمصوص 

فهذا ال  ،الناس أن حيدث فيها أمرا آخر مل يرد به الشرع زاعما أنه يدرجه حتت عموم
  اه) يستقيم ألن الغالب على العبادات التعبد ومأخذها التوقيف 

قد وقع لبعض األكابر من العلماء أنـه ملـا أن مسـع    ( :٢/٢٥١ويف املدخل البن احلاج 
من سبح اهللا دبر كل صـالة ثالثـا   ( :عليه وآله وسلماحلديث الوارد عن النيب صلى اهللا 

وثالثني ومحد اهللا ثالثا وثالثني وكرب اهللا ثالثا وثالثني وختم املائة بال إله إال اهللا وحده ال 
رت ذنوبه وإن كانت مثل زبد كل شيء قدير غف شريك له له امللك وله احلمد وهو على

أنا أعمل من كل واحدة مائة فبقي على ذلك زمانا فرأى يف منامه  :فقال هذا العامل )البحر
أن القيامة قد قامت وحشر الناس إىل احملشر والناس يف أمر مهول وإذا مبناد ينـادي أيـن   

م فجئنا إىل موضـع فيـه   فقمت معه :قال ،الذاكرون دبر كل صالة فقام ناس من ناس
مالئكة يعطون الناس ثواب ذلك وكنت أزاحم معهم ويعطوم وال يعطوين شـيئا فمـا   

ما لـك عنـدنا    :فقالوا يل ،زلت كذلك حىت فرغ اجلميع فجئت وطلبت منهم الثواب
 ،هؤالء كانوا يذكرون اهللا دبر كل صالة :فقالوا يل ،ومل أعطيتم أولئك :فقلت هلم ،شيء

 :فقلت ،فذكروا أم كانوا يسبحون اهللا ثالثا وثالثني إخل ؟وما كانوا يذكرون :فقلت هلم
ما هكذا أمر صاحب الشريعة صلى اهللا  :فقالوا ،أنا واهللا كنت أعمل من كل واحدة مائة

فانتبهت مرعوبا فتبـت   :قال ،بل أمر بثالث وثالثني ما لك عندنا شيء عليه وآله وسلم
  اه )شيئا عليه وآله وسلمعلى ما قرره صاحب الشرع صلى اهللا إىل اهللا تعاىل أن ال أزيد 

ما خرج خمرج التعليم وقف به على وجهه من : ( ١٠٩ويف قواعد التصوف لزروق ص 
فلقد روي أن رجال كان يذكر يف دبر كل صالة سبحان اهللا واحلمد  غري زيادة وال نقص
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 ن الذاكرون أدبار الصلواتيأ: ولفرأى كأن قائال يق ،هللا واهللا أكرب مئة مرة من كل واحد
   .ارجع فلست منهم إمنا هذه املزية ملن اقتصر على الثالث والثالثني: فقام فقيل له

نعم اختلف يف زيادة سيدنا يف الوارد ، فكل ما ورد فيه عدد قصر عليه وكذا كل لفظ
حيـث  والوجه أن يقتصر على لفظه  ،من كيفية الصالة عليه صلى اهللا عليه وآله وسلم
  اه )  تعبد به ويزاد حيث ما يراد الفضل يف اجلملة

والرؤيا اليت حكاها ابن احلاج ومن بعده زروق ال ميكن أن يعتمد عليها ألن األحكام 
وايزون قد استدلوا بأدلـة شـرعية ال   ، بل من األدلة الشرعية ،ال تؤخذ من املنامات

  .باملنامات وسيأيت ذكر أدلتهم يف حملها إن شاء اهللا
  

  من أقوال ايزين: ثانيا
 الذي فبدل الذين ظلموا قوال غري(: قوله تعاىل: (  ١/٤٨قال اجلصاص يف أحكام القرآن 

ج ا فيما ورد من التوقيف يف األذكار واألقوال بأنه غري جائز تغيريهـا وال  حتي )قيل هلم
ألن قولـه   نا فيما ذكرناوهذا ال يلزم ...تبديلها إىل غريها ورمبا احتج به علينا املخالف

وادخلوا الباب سجدا وقولوا (: إمنا هو  يف القوم الذين قيل هلم )فبدل الذين ظلموا(: تعاىل
  ..".أمروا أن يستغفروا: "قال ابن عباس: يعين حط عنا ذنوبنا قال احلسن وقتادة  )حطة

؛ "لذي أمروا بهإمنا استحقوا الذم لتبديلهم القول إىل لفظ يف ضد املعىن ا" :وعن احلسن
فأما من غري اللفظ . إذ كانوا مأمورين باالستغفار والتوبة فصاروا إىل اإلصرار واالستهزاء

إذ كانت اآلية إمنا تضمنت احلكاية عن فعل قوم غريوا  ؛مع اتفاق املعىن فلم تتناوله اآلية
يشـاركهم يف  اللفظ واملعىن مجيعا فأحلق م الذم ذا القول وإمنا يشاركهم يف الذم من 

  اه ...)فأما من غري اللفظ وأتى باملعىن فلم تتضمنه اآلية، الفعل مثال مبثل
األقوال املنصوص عليها يف الشريعة ال خيلو أن يقع : (  ١/٤٤٨ هقال القرطيب يف تفسريو

، لذم اهللا تعاىل  فإن كان التعبد وقع بلفظها فال جيوز تبديلها  :التعبد بلفظها أو مبعناها 
، وال جيـوز   وإن وقع مبعناها جاز تبديلها مبا يؤدي إىل ذلك املعىن. .. دل ما أمرهمن ب

   اه )  تبديلها مبا خيرج عنه 



 ١٣٨

الوجـه    )واعتمده ابن العمـاد  ( قوله (  : ٢/١٠٦يف حاشية ابن القاسم على التحفة و
صول حالذي اعتمده مجع من شيوخنا كشيخنا اإلمام الربلسي وشيخنا اإلمام الطبالوي 

هذا الثواب إذا زاد على الثالث والثالثني يف املواضع الثالثة فيكون الشرط يف حصوله 
  اه) عن ذلك خالفا ملن خالف سم على املنهج اه ع ش  عدم النقص

واستنبط من هذا أن مراعاة العدد املخصوص ( : ٢/٣٣٠فتح الباري وقال ابن حجر يف 
وقد كان ، ل هلم أضيفوا هلا التهليل ثالثا وثالثنييف األذكار معتربة وإال لكان ميكن أن يقا

الواردة كالذكر عقب الصلوات إذا رتب عليهـا ثـواب    األعدادإن  :بعض العلماء يقول
الحتمال  !خمصوص فزاد اآليت ا على العدد املذكور ال حيصل له ذلك الثواب املخصوص

   حكمة وخاصية تفوت مبجاوزة ذلك العدد األعدادأن يكون لتلك 
وفيه نظر ألنه أتى باملقـدار الـذي   : قال شيخنا احلافظ أبو الفضل يف شرح الترمذي -

رتب الثواب على اإلتيان به فحصل له الثواب بذلك فإذا زاد عليه من جنسه كيـف  
  تكون الزيادة مزيلة لذلك الثواب بعد حصوله أه 

متثال األمر الوارد مث أتى فإن نوى عند االنتهاء إليه اوميكن أن يفترق احلال فيه بالنية -
وان زاد بغري نية بأن يكون الثواب رتب علـى   ،بالزيادة فاألمر كما قال شيخنا ال حمالة

  عشرة مثال فرتبه هو على مائة فيتجه القول املاضي 
 من البدع املكروهة الزيادة يف املندوبات احملدودة: وقد بالغ القرايف يف القواعد فقال -

  ه ادب ف عنده ويعد اخلارج عنه مسيئا لألماء إذا حدوا شيئا أن يوقشرعا ألن شأن العظ
وقد مثله بعض العلماء بالدواء يكون مثال فيه أوقية سكر فلو زيد فيه أوقية أخرى لتخلف 
االنتفاع به فلو اقتصر على األوقية يف الدواء مث استعمل من السكر بعد ذلك ما شـاء مل  

ألذكار املتغايرة إذا ورد لكل منها عدد خمصوص مـع  ويؤيد ذلك أن ا، يتخلف االنتفاع
طلب اإلتيان جبميعها متوالية مل حتسن الزيادة على العدد املخصوص ملا يف ذلك من قطـع  

  اه )  املواالة الحتمال أن يكون للمواالة يف ذلك حكمة خاصة تفوت بفواا واهللا أعلم
القصد فيها املبالغة يف التكثري ) ة ويف مائ( : ٦/١٣١وقال العيين يف شرحه على البخاري 

إذا نقص من هذه األعداد املعينة أو زاد هل : فإن قلت . ألا الدرجة الثالثة لألعداد 
  حيصل له الوعد الذي وعد له فيه ؟ 
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كان بعض مشاخينا يقول إن هـذه   :قال) شرح الترمذي(قلت ذكر شيخنا زين الدين يف 
غريها من األذكار الواردة يف الصباح واملساء وغـري  األعداد الواردة عقيب الصلوات أو 

ذلك إذا كان ورد هلا عدد خمصوص مع ثواب خمصوص فزاد اآليت ا يف أعدادها عمدا ال 
حيصل له ذلك الثواب الوارد على اإلتيان بالعدد الناقص فلعل لتلـك األعـداد حكمـة    

  . انتهى. عتداء يف الدعاءولذلك ى عن االوخاصة تفوت مبجاوزة تلك األعداد وتعديها 
فيما قاله نظر ألنه قد أتى باملقدار الذي رتب على اإلتيان به ذلك الثـواب  و: قال الشيخ

  . انتهى . فال تكون الزيادة مزيلة لذلك الثواب بعد حصوله عند اإلتيان بذلك العدد 
ئها الصواب هو الذي قاله الشيخ ألن هذا ليس من احلدود اليت ى عن اعتـدا : قلت

ما رواه مسلم من حديث أيب هريرة رضي اهللا تعاىل  والدليل على ذلكوجماوزة أعدادها 
من قال حني يصبح وحني ميسـي  «  : عليه وآله وسلمعنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

سبحان اهللا وحبمده مائة مرة مل يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إال أحد قال مثل 
  . ليه ما قال أو زاد ع

الشرط يف هذا أن يقول الذكر املنصوص عليـه بالعـدد متتابعـا أم ال ؟     :فإن قلت
كل منهما ليس بشرط ولكن األفضل  :قلت والشرط أن يكون يف جملس واحد أم ال ؟

  اه ) أن يأيت به متتابعا وأن يراعي الوقت الذي عني فيه 
وقـد ورد يف األحاديـث    ( :قـال  كر كالم العراقيذبعدما  ١/٥٩٤ويف نيل األوطار 

ففي الصحيحني من حديث أيب هريرة أن رسول اهللا صلى  :الصحيحة ما يدل على ذلك
من قال ال إله إال هللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمـد  (: قال عليه وآله وسلماهللا 

وهو على كل شيء قدير يف يوم مائة مرة ، كان له عدل عشر رقاب وكتبت لـه مائـة   
ومل . وحميت عنه مائة سيئة ، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حىت ميسي حسنة ، 

وملسلم من حديث  .احلديث  ..)يأت أحد بأفضل مما جاء به إال أحد عمل أكثر من ذلك
من قال حني يصبح وحني (:   عليه وآله وسلمقال رسول اهللا صلى اهللا : أيب هريرة قال 

ة ، مل يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إال وقال ميسي سبحان اهللا وحبمده مائة مر
  مثل ما قال أو زاد عليه  
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إن هذا واضح يف الذكر الواحد الوارد بعدد خمصوص وأما األذكار اليت يعقب  :وقد يقال
كل عدد منها عدد خمصوص من نوع آخر كالتسبيح والتحميد والتكبري عقب الصلوات، 

ل عدد زيادة مل يرد ا نص يقطع التتابع بينه وبني ما بعده من إن الزيادة يف ك :فقد يقال
األذكار، ورمبا كان لتلك األعداد املتوالية حكمة خاصة، فينبغي أن ال يزاد فيها على العدد 

  . املشروع 
وهذا حمتمل ال تأباه النصوص الواردة يف ذلك، ويف التعبد باأللفاظ الـواردة  : قال العراقي

قل ونبيك الذي أرسـلت   :للرباء عليه وآله وسلمدعية، كقوله صلى اهللا يف األذكار واأل
وهذا مسلم يف التعبد باأللفاظ، ألن العدول إىل لفظ آخـر ال يتحقـق معـه    . انتهى 

وأما الزيادة يف العدد فاالمتثال متحقق ، ألن املأمور به قد حصل على الصفة . االمتثال
  .  يه مغرية له غري معقولاليت وقع األمر ا ، وكون الزيادة عل

. إن نوى عند االنتهاء إليه امتثال األمر الوارد ، مث أتى بالزيادة فقد حصل االمتثال  :وقيل
  اه . ) وإن زاد بغري نية مل يعد ممتثال 

، وستأيت أقوال أخرى لألئمة يف جواز الزيادة والتبديل عند ذكر النمـاذج واألمثلـة  
   : منهمو ديثكتب احل أكثر شراح وعلى اجلواز

 ٢/٥٧٢القسطالين يف شرح البخاري  -

   ١/٢٨١خمتصر الزبيدي  والشرقاوي يف شرح -

   ١/٣٥٤ شرح املوطأ والباجي يف املنتقى -

  ٢/٢٩طأ وعلى امليف شرحه والزرقاين  -

  ٤/١٥٥والكاندهلوي يف أوجز املسالك  -

   ٢/٢٦٧ شرح البخاري وصديق حسن خان يف عون الباري -

  ١٧/١٧سلم والنووي يف شرح م -

  ١٢٤-٧/١٢٣األيب يف شرح مسلم و -
  

  :به من قال جبواز الزيادة مما استدل 
  :حديث أيب هريرة -١



 ١٤١

أيب هريرة  رضـي اهللا عنـه أن    عن  ٤/٢٠٧١ومسلم  ٣/١١٩٨ففي صحيح البخاري 
من قال ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك ( :  قال عليه وآله وسلمالنيب صلى اهللا 

، وكتبت  مد وهو على كل شيء قدير يف يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقابوله احل
له مائة حسنة، وحميت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلـك حـىت   

   اه )  ومل يأت أحد بأفضل مما جاء به إال أحد عمل أكثر من ذلكميسي، 
) أحد عمل أكثر من ذلك هـذا  إال( :  ١٧/١٧مسلم  ه علىقال اإلمام النووي يف شرح

اليوم كان له هذا األجـر   يففيه دليل على أنه لو قال هذا التهليل أكثر من مائة مرة 
  .احلديث على املائة ويكون له ثواب آخر على الزيادة  يف املذكور

ن زيادا ال فضل فيها إو أعدادهاى عن اعتدائها وجماوزة  اليتوليس هذا من احلدود 
  اه )  عدد الطهارة وعدد ركعات الصالة يفكالزيادة أو تبطلها 

فيه تنبيه على أن املائة غاية : قال ابن عبد الرب (  : ٢/٣٦ املوطأ الزرقاين على يف شرحو 
إال أحد لئال يظن أن الزيادة على ذلك ممنـوع   :وقال ،يف الذكر وأنه قل من يزيد عليه

  اه ) كتكرار العمل يف الوضوء 
  :أيب هريرة عن آخر حديث -٢

قال رسول اهللا : عن أيب هريرة  قال( :٢/٣٧١ومسند أمحد  ٤/٢٠٧١ففي صحيح مسلم 
من قال حني يصبح وحني ميسي سبحان اهللا وحبمده مائة مرة : عليه وآله وسلمصلى اهللا 

  اه )  قال مثل ما قال أو زاد عليهمل يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به؛ إال أحد 
  :اهللا بن عمرو حديث عبد -٣

عن عمرو بن شعيب عن أبيه (  : ٦/٢٠٥وكربى النسائي   ٥/٥١٣ففي سنن الترمذي 
من سبح اهللا مائة بالغداة ومائـة   : عليه وآله وسلمعن جده قال قال رسول اهللا صلى اهللا 

ومن محد اهللا مائة بالغداة ومائة بالعشي كان كمن محل ، بالعشي كان كمن حج مائة مرة
ومن هلل اهللا مائـة بالغـداة ومائـة    ، سبيل اهللا أو قال غزا مائة غزوة فرس يفعلى مائة 

ومن كرب اهللا مائة بالغـداة ومائـة   ، بالعشي كان كمن أعتق مائة رقبة من ولد إمساعيل
إال من قال مثل ما قال أو زاد على ما بالعشي مل يأت يف ذلك اليوم أحد بأكثر مما أتى 

  اه )  ث حسن غريبهذا حدي :قال أبو عيسى .قال



 ١٤٢

  
  :حديث أم هانئ -٤

عن أم هاينء بنـت أيب  ( : ٦/٢٤٧واملعجم األوسط  ١١/٢٩٥ففي مصنف عبد الرزاق 
قلت يارسول اهللا كربت سين ورق عظمي فدلين على عمل يدخلين اجلنـة   :طالب قالت

اهللا تسبحني اهللا مائة فهو خري لك من مائة رقبة تعتقينها وامحدي ، فقال بخ بخ لقد سألت
مائة مرة فهو خري لك من مائة فرس مسرجة ملجمة حتملني عليها يف سبيل اهللا وكربي اهللا 

  مائة مرة فهي خري لك من مائة بدنة مقلدة جملله دينها إىل بيت اهللا تعاىل 
وقويل ال إله إال اهللا مائة مرة فهو خري لك مما أطبقت عليه السماء واألرض وال يرفع ألحد 

  اه )  إال من قال مثل ما قلت أو زاد ضل مما يرفع لكيومئذ عمل أف
   وأسانيدهم حسنة:  ١٠/١٠٩قال اهليثمي 

    :حديث أيب أمامة -٥
عن أيب أمامة رضي اهللا عنه قال قال رسول اهللا صـلى اهللا  ( : ٨/٢٨٠يف معجم الطرباين 

ك له له امللـك  من قال يف دبر صالة الغداة ال إله إال اهللا وحده ال شري:  عليه وآله وسلم
وله احلمد حييي ومييت بيده اخلري وهو على كل شيء قدير مائة مرة قبل أن يثين رجليـه  

  اه )  إال من قال مثل ما قال أو زاد على ما قالكان يومئذ أفضل أهل األرض 
  . )ورجال األوسط ثقاترواه الطرباين يف الكبري واألوسط ( : ١٠/١٤١قال اهليثمي 

  :ء حديث أيب الدردا-٦
:  قال  عليه وآله وسلمعن أيب الدرداء عن النيب صلى اهللا ( : ٢/١٠٣ففي مسند الشاميني 

ما من عبد يقول ال إله إال اهللا مائة مرة إال بعثه اهللا يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر 
  اه )  إال من قال مثل قوله أو زادومل يرفع ألحد يومئذ عمل أفضل من عمله 

  :ر بن عبد اهللا حديث جاب-٧
عليه أهل رسول اهللا صلى اهللا : عن جابر بن عبد اهللا قال (  :٢/١٦٢ففي سنن أيب داود 

والناس يزيدون ذا املعارج وحنوه من  :فذكر التلبية مثل حديث بن عمر قال وآله وسلم
  اه) الكالم والنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يسمع فال يقول هلم شيئا

  : حديث بالل-٨
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عليه أتى النيب صلى اهللا  :عن بالل أنه ( :  ١/٢٨٩والدارمي  ١/٢٣٧سنن ابن ماجه يف 
الصالة خري من النوم الصالة خـري  : فقاليؤذنه بصالة الفجر فقيل هو نائم  وآله وسلم

  اه ) من النوم فأقرت يف تأذين الفجر فثبت األمر على ذلك
  :حديث أنس -٩
ء فدخل الصف وقد حفزه الـنفس  ال جاأن رج: عن أنس(: ١/٤١٩ ي صحيح مسلمفف

عليه وآلـه  فلما قضى رسول اهللا صلى اهللا  ،احلمد هللا محدا كثريا طيبا مباركا فيه: فقال
فإنـه مل   ؟أيكم املتكلم ا: فأرم القوم فقال  ؟أيكم املتكلم بالكلمات: صالته قال  وسلم

رأيت اثين عشر ملكا لقد : فقال ،جئت وقد حفزين النفس فقلتها: فقال رجل ،يقل بأسا
  اه)  يبتدروا أيهم يرفعها

  :حديث رفاعة بن رافع-١٠
كنا يوما نصلي وراء : عن رفاعة بن رافع الزرقي قال : (  ١/٢٧٥في صحيح البخاري ف

قـال  مسع اهللا ملن محـده   :فلما رفع رأسه من الركعة قال عليه وآله وسلمالنيب صلى اهللا 
: قال ؟من املتكلم :فلما انصرف قال ،طيبا مباركا فيه ربنا ولك احلمد محدا: رجل وراءه

  اه )رأيت بضعة وثالثني ملكا يبتدروا أيهم يكتبها أوال :قال ،أنا
ووجه الداللة من األحاديث األخرية هو أن النيب صلى اهللا عليه وآله وسـلم قـد أقـر    

عـن   ٢/٢٨٧ فتحقال ابن حجر يف ال،  ومل ينكر عليهم الصحابة على الزيادة فيما زادوه
إذا  مـأثور جواز إحداث ذكر يف الصالة غري واستدل به على : (حديث رفاعة بن رافع

  اه)  وعلى جواز رفع الصوت بالذكر ما مل يشوش على من معه كان غري خمالف للمأثور
رضي اهللا عنهم ما سيأيت من النماذج واألمثلة عن الصحابة ومما استدلوا به أيضا -١٠

  الزيادة والتبديلمما فيه  وغريهم
   



 ١٤٤

  :املسألة الثانية 
  ):عددا أو لفظا(لة جواز ذلك من حيث الزيادة من أمث

  
  :    الدعاء على الصفا واملروة 

حدثنا عبد الرمحن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن : (٦/٨٢يف مصنف ابن أيب شيبة 
بـني كـل   إذا قمتم على الصفا فكربوا سبع تكبريات  :الشعيب قال مسعت عمر يقول

ودعاء  وسلم تكبريتني محد اهللا والثناء عليه وصلوات اهللا على النيب صلى اهللا عليه وآله
  لنفسك وعلى املروة مثل ذلك 

 :حدثنا حممد بن فضيل عن زكريا عن الشعيب عن وهب بن األجدع أنه مسع عمر يقـول 
ني محد اهللا وثناء مث يكرب سبع تكبريات بني كل تكبريتيبدأ بالصفا ويستقبل القبلة البيت 

ومسألة لنفسه وعلى املروة مثل ذلك  عليه وصالة على النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم
  اه ) 
روى سفيان عن زكريا بن أيب زائدة عن الشعيب عن وهب : (  ٤/٢٣٠ويف االستذكار -

بن األجدع كان عمر بن اخلطاب يعلم الناس يقول إذا قدم أحدكم حاجـا أو معتمـرا   
مث يأيت الصفا فيصعد عليها فيكرب سبع البيت سبعا ويصلي خلف املقام ركعتني فليطف ب

تكبريات بني كل تكبريتني محد هللا وثناء عليه وصالة على النيب صلى اهللا عليه وآلـه  
  اه ) ويسأله لنفسه وعلى املروة مثل ذلك  وسلم

اء ثالثـا علـى   ين تكرار الدعيع– وهذا(  : ٢/٣٠٠ املوطأ ه على قال الباجي يف شرحو
أقل ما تكرر به األذكار مع استحباب الوتر وليس ذلك حبد يف تكـرار هـذا    -الصفا

عليه وآله وكان صلى اهللا  ،ملا ذكرناهالذكر وال غريه ولكنه أقل ما يستحب من تكراره 
يأخذ فيما يشرعه معلنا حبظ من االستحباب وحظ من التخفيف على حسب مـا   وسلم

ومن زاد على هذا لقوة أو رغبة يف اخلري فحسن يف صالة اجلماعة كان يفعل يف القراءة 
  اه )  ومن قصر عن هذا العدد فال بأس به

ويدعو بدعاء ابن عمر ورواه عن إمساعيل : قال أمحد (  : ٣/٤٠٦ويف املغين البن قدامة 
عن ابن عمر أنه كان خيرج إىل الصفا من الباب األعظم فيقـوم  حدثنا أيوب عن نافع 



 ١٤٥

ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ، له : مث يقول  ،فيكرب سبع مرارا ثالثا ثالثا يكرب عليه
امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير ال إله إال اهللا ، ال نعبد إال إياه خملصني له الدين 

  .ولو كره الكافرون 
ين اللهم اعصمين بدينك وطواعتيك وطواعيه رسـولك ، اللـهم جنـب    :مث يدعو فيقول

حدودك ، اللهم اجعلين ممن حيبك وحيب مالئكتك وأنبياءك ورسلك وعبادك الصاحلني ، 
اللهم حببين إليك وإىل مالئكتك وإىل رسلك وإىل عبادك الصـاحلني ، اللـهم يسـرين    
لليسرى ، وجنبين العسرى ، واغفر يل يف اآلخرة واألوىل ، واجعلين من أئمة املـتقني ،  

عيم ، واغفر يل خطئييت يوم الدين ، اللهم قلت قولك احلـق ،   واجعلين من ورثة جنة الن
ادعوين أستجب لكم  وإنك ال ختلف امليعاد ، اللهم إذ هديتين لإلسالم فال ترتعين منه وال 
ترتعه مين حىت توفاين على اإلسالم ، اللهم ال تقدمين إىل العذاب وال تـؤخرين لسـوء   

  اه)الفنت
  : الصالة عشرا عقب التهليل

حيث ذكر العدد يف ذلك فإمنا قصد أن ال يـنقص  (: ١/٣٩٨ل  ابن مفلح  يف الفروع قا
أما الزيادة فال تضر ال سيما عند غـري قصـد ألن    -أي التهليل عقب الصالة  –منه 

  اه )  الذكر مشروع يف اجلملة فهو يشبه املقدر يف الزكاة إذا زاد عليه
لكنه يف معرض التسـبيح   ١/٤٦٩هى ومطالب أويل الن ١/٣٦٦ومثله يف كشاف القناع 

  .والتحميد والتكبري عقب الصالة
   :التسبيح والتحميد والتكبري ثالثا وثالثني عقب الصالة 

 :قوله(  : ٢/١٠٦يف حاشية ابن القاسم على التحفة  ما لك وتقدمذالكالم عن تقدم معنا 
إلمام الربلسـي  الوجه الذي اعتمده مجع من شيوخنا كشيخنا ا  )واعتمده ابن العماد(

يف املواضع  وشيخنا اإلمام الطبالوي حصول هذا الثواب إذا زاد على الثالث والثالثني
الثالثة فيكون الشرط يف حصوله عدم النقص عن ذلك خالفا ملن خالف سم على املنهج 

  اه) اه ع ش 
  :التلبية يف النسك 



 ١٤٦

ريرة وجـابر وابـن   م كعمر وابن عمر وابن مسعود وأيب هرضي اهللا عنهكان الصحابة 
  عباس وغريهم  يزيدون يف التلبية 

: كانت تلبية عمـر  :عن املسور بن خمرمة قال (  : ٢/٢٠٤ويف مصنف ابن أيب شيبة -
لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد والنعمة لك وامللك ال شريك لـك  

  اه )  لبيك مرغوبا أو مرهوبا لبيك ذا النعماء والفضل احلسن
أن تلبية : عن نافع عن عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما (  : ٢/٤٤١يف صحيح مسلم و-

لبيك اللهم لبيك لبيك ال شريك لك لبيك إن احلمد  عليه وآله وسلمرسول اهللا صلى اهللا 
  والنعمة لك وامللك ال شريك لك 

واخلري لبيك لبيك وسعديك : وكان عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما يزيد فيها  :قال
  اه )  والعمل بيديك لبيك والرغباء إليك

وزيادة ابن مسعود يف مسند إسحاق بن راهويه ( :  ٢/٤٣٧قال ابن اهلمام يف فتح القدير 
" ب لبيك عدد الترا: فقال " وزاد ابن مسعود يف تلبيته يف حديث فيه طول ويف آخره 

   ...ا  وزيادة أيب هريرة اهللا أعلم، وما مسعته قبل ذلك وال بعده
مسعت احلسن بن علي رضي " وروى ابن سعد يف الطبقات عن مسلم بن أيب مسلم قال 
  ...اهللا عنهما يزيد يف التلبية لبيك ذا النعماء والفضل احلسن

ألا مل جتعل شـرعا   والصالة يتقيد فيها بالوارد، خبالف التشهد ألنه يف حرمة الصالة
حىت إذا كان التشهد الثاين قلنا ال تكـره   ،بعينه ولذا قلنا يكره تكراره، كحالة عدمها 

  اه ) نظرا إىل فراغ أعماهلا  الزيادة باملأثور ألنه أطلق فيه من قبل الشارع
وال يضيق على أحد : قال الشافعي : ()٣٠ص /  ٨ج ( معرفة السنن واآلثار للبيهقيويف 

غـري أن االختيـار    تلبيةيف مثل ما قال ابن عمر، وال غريه من تعظيم اهللا ودعائه مع ال
  اه) من التلبية عليه وآله وسلمعندي أن يفرد ما روي عن رسول اهللا صلى اهللا 

واستدل به على استحباب الزيادة على ما ورد عن : (٣/٤١٠وقال ابن حجر يف الفتح 
   اه )  يف ذلك عليه وآله وسلمالنيب صلى اهللا 



 ١٤٧

راوي احلديث ابن عمـر رضـي اهللا   مل يقتصر (: ٥/٩٤قال العراقي يف طرح التثريب و
بال بل زاد فيها ما تقدم وهو جائز  عليه وآله وسلمعنهما على تلبية رسول اهللا صلى اهللا 

  اه )  استحباب وال كراهة كما هو مذهب األئمة األربعة
أمجع املسلمون مجيعا على أنه هكذا يلىب : (٢/١٢٤ شرح معاين اآلثاروقال الطحاوي يف 

وما قالوا ال بأس للرجل أن يزيد فيها من الذكر هللا ما أحب وهو قـول  غري أن قباحلج 
كان بن عمر رضي اهللا : عن نافع قال  ...واحتجوا يف ذلك  ثوري واألوزاعيحممد وال
عليه وآله عن رسول اهللا صلى اهللا  عنه يزيد يف التلبية على التلبية اليت قد ذكرناهاعنهما 
خلري بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل قالوا فـال  لبيك لبيك لبيك وسعديك وا :وسلم

  بأس أن يزاد يف التلبية مثل هذا وشبهه 
مبا شئت  وال قال له لبِ ...ال ينبغي أن يزاد يف التلبية :وخالفهم يف ذلك آخرون فقالوا

مما هو من جنس هذا بل علمه كما علم التكبري يف الصالة ومما ينبغي أن يفعل فيهـا ممـا   
فكما ال ينبغي أن يتعدى يف ذلك شيئا مما علمه فكـذلك ال ينبغـي أن   بري سوى التك

  اه)يتعدى يف التلبية شيئا مما علمه
  :تكبريات العيدين 
أخربنا أبو بكر بن احلارث الفقيه أنبأ أبو حممد بن حيان ثنـا  (  :٣/٣١٥يف سنن البيهقي 

يكرب من : ة عن بن عباس حممد بن حيىي ثنا بندار ثنا حيىي بن سعيد عن احلكم عن عكرم
اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب وهللا احلمـد   :غداة عرفة إىل آخر أيام النفر ال يكرب يف املغرب 

   ١/٤٨٩اه ابن أيب شيبة واه ور)  اهللا أكرب وأجل اهللا أكرب على ما هدانا
منـا  كان عثمـان يعل : وأخرج البيهقي عن أيب عثمان النهدي قال (  :ويف الدر املنثور 

اللهم أنت أعلى وأجل من أن يكـون لـك   التكبري اهللا أكرب اهللا أكرب اهللا أكرب كبريا ، 
صاحبة ، أو يكون لك ولد ، أو يكون لك شريك يف امللك ، أو يكون لك ويل مـن  

  اه )  الذل وكربه تكبريا ، اللهم اغفر لنا اللهم ارمحنا
عليه وآله ما كرب رسول اهللا صلى اهللا والتكبري ك(  : ١/٤٠١قال اإلمام الشافعي يف األم و

، وإن زاد  أكرب اهللا أكرب حىت يقول ثالثااهللا: يف الصالة اهللا أكرب فيبدأ اإلمام فيقول وسلم
  تكبريا فحسن  



 ١٤٨

، وسبحان اهللا بكرة وأصيال ، اهللا أكرب  اهللا أكرب كبريا واحلمد هللا كثريا: وإن زاد فقال 
ين ولو كره الكافرون، ال إله إال اهللا وحده ، صدق وعده، وال نعبد إال اهللا خملصني له الد

ونصر عبده، وهزم األحزاب وحده ، ال إله إال اهللا واهللا أكرب فحسن وما زاد مع هذا من 
  اه ) ذكر اهللا أحببته 

  :بعد الصالة ... قول ال إله إال اهللا وحده ال شريك له
ب قال أخربين معاوية بن صاحل قال حدثنا زيد بن احلبا( :١/٢٧٠يف مصنف ابن أيب شيبة 

من متام الصالة أن  :حدثين مالك بن زياد األشجعي قال مسعت عمر بن عبد العزيز يقول
ال إله إال اهللا وحده ال شريك له له امللك وله احلمد وهو على كل شيء  :تقول إذا فرغت

   اه)  ثالث مراتقدير 
  :صالة التراويح 

خرجت مع : لرمحن بن عبد القارىء أنه قال ن عبد اع(  : ٢/٧٠٧يف صحيح البخاري -
عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه ليلة يف رمضان إىل املسجد فإذا النـاس أوزاع متفرقـون   

  يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصالته الرهط 
إين أرى لو مجعت هؤالء على قارئ واحد لكان أمثل مث عزم فجمعهم علـى  : فقال عمر

نعـم  : مث خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصالة قارئهم قال عمر ،أيب بن كعب
واليت ينامون عنها أفضل من اليت يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون  البدعة هذه

  اه ) أوله 
كانوا يقومون على عهد عمـر  : عن السائب بن يزيد قال:(  ٢/٤٩٦ويف سنن البيهقي 

وكانوا يقرؤون باملئني  :قال ،هر رمضان بعشرين ركعةبن اخلطاب رضي اهللا عنه يف ش
  اه ) وكانوا يتوكؤن على عصيهم يف عهد عثمان بن عفان رضي اهللا عنه من شده القيام 

  إسناده صحيح: قال النووي يف اموع 
:  حدثنا وكيع عن مالك بن أنس عن حيىي بن سعيد: ( ٢/١٦٣ويف مصنف ابن أيب شيبة 

  اه )  مر رجال يصلي م عشرين ركعةأن عمر بن اخلطاب أ
حدثنا وكيع عن حسن بن صاحل عن عمرو بن : (   ٢/١٦٣ويف مصنف ابن أيب شيبة -

  اه )  أن عليا أمر رجال يصلي م يف رمضان عشرين ركعةقيس عن بن أيب احلسناء 



 ١٤٩

كـان   :حدثنا حفص عن احلسن بن عبيد اهللا قال(  :٢/١٦٣يف مصنف ابن أيب شيبة -
  اه ) ويوتر بسبعلرمحن بن األسود يصلي بنا يف رمضان أربعني ركعة عبد ا
أدركت  :حدثنا بن مهدي عن داود بن قيس قال( :  ٢/١٦٣ابن أيب شيبة  مصنفويف 

 الناس باملدينة يف زمن عمر بن عبد العزيز وأبان بن عثمان يصلون ستة وثالثني ركعـة 
  اه ) .ويوترون بثالث 

مع  ،ا قد قيدا صالة التراويح بعشرين ركعة وغريمها بأكثرمرضي اهللا عنهفعمر وعلي 
ففي الصـحيحني   ،مثان ركعات عليه وآله وسلمأن األمر كان يف زمن النيب صلى اهللا 

سأل عائشة رضي اهللا عنها كيف كانت صالة رسول  عن أيب سلمة بن عبد الرمحن أنه:
زيد يف رمضان وال غريه علـى  ما كان ي :قالت ؟يف رمضان عليه وآله وسلماهللا صلى اهللا 

إحدى عشرة ركعة يصلي أربع ركعات فال تسأل عن حسنهن وطوهلن مث يصلي أربعا فال 
  اه ... ) تسأل عن حسنهن وطوهلن مث يصلي ثالثا 

يب بن كعب إىل الـنيب  جاء أُ :عن جابر بن عبد اهللا قال( :٦/٢٩٠ويف صحيح ابن حبان 
  رسول اهللا كان مين الليلة شيء يف رمضان يا : فقال  عليه وآله وسلمصلى اهللا 

 :قال ،إنا ال نقرأ القرآن فنصلي بصالتك: قال نسوة يف داري قلن  ؟يبوما ذاك يا أُ: قال 
  اه ) مث  أوترت قال فكان شبه الرضا ومل يقل شيئا  فصليت ن مثاين ركعات

وابن خزميـة يف  روى ابن حبان (  : ١/١٩٥وقال ابن حجر اهليتمي يف الفتاوى الفقهية 
مث أوتر مث انتظروه يف  !صلى م مثان ركعات  عليه وآله وسلمصلى اهللا أنه صحيحهما 

  اه ) القابلة فلم خيرج إليهم 
  :أذان اجلمعة 

كان النداء يوم اجلمعة أوله : عن السائب بن يزيد قال(  : ١/٣٠٩يف صحيح البخاري -
وأيب بكر وعمر رضي  عليه وآله وسلماهللا  إذا جلس اإلمام على املنرب على عهد النيب صلى

فلما كان عثمان رضي اهللا عنه وكثر النـاس زاد النـداء الثالـث علـى      ،اهللا عنهما
  اه )الزوراء

حدثنا أىب، حدثنا أبو نعيم، حدثنا حممـد بـن   (  : ٣٣٥٦/ ١٠ يف تفسري ابن أيب حامتو
ن واحد حـني خيـرج   راشد املكحويل، عن مكحول أن النداء كان يف يوم اجلمعة مؤذ
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فـأمر  اإلمام، مث تقام الصالة وذلك النداء الذي حيرم عنده البيع والشراء إذا نودي بـه،  
  اه ) عثمان رضي اهللا عنه أن ينادي قبل خروج اإلمام حىت جيتمع الناس

أن الناس أخذوا بفعل عثمـان  والذي يظهر (  : ٣٩٤/ ٢قال ابن حجر يف فتح الباري 
أن أول من أحدث لكن ذكر الفاكهاين ، لكونه خليفة مطاع األمر اكيف مجيع البالد إذ ذ

وبلغين أن أهل املغرب األدىن اآلن ال تـأذين   األذان األول مبكة احلجاج وبالبصرة زياد
  عندهم سوى مرة 

فيحتمل أن ، األذان األول يوم اجلمعة بدعة: وروى بن أيب شيبة من طريق بن عمر قال 
اإلنكار وحيتمل أنه يريد أنه مل يكن يف زمن النيب صـلى اهللا  يكون قال ذلك على سبيل 

ومنها ما  لكن منها ما يكون حسناوكل ما مل يكن يف زمنه يسمى بدعة  عليه وآله وسلم
  يكون خبالف ذلك 

على بقيـة   وتبني مبا مضى أن عثمان أحدثه إلعالم الناس بدخول وقت الصالة قياسا
وفيه اسـتنباط  خصوصيتها باألذان بني يدي اخلطيب الصلوات فأحلق اجلمعة ا وأبقى 

  اه )  معىن من األصل ال يبطله
  :محد العاطس 

صليت خلف رسـول اهللا  : عن معاذ بن رفاعة عن أبيه قال(: ٢/٢٥٤يف سنن الترمذي 
احلمد هللا محدا كثريا طيبا مباركا فيه مباركا : فعطست فقلت عليه وآله وسلمصلى اهللا 

  ويرضى عليه كما حيب ربنا
من املتكلم يف الصالة فلم : انصرف فقال عليه وآله وسلمفلما صلى رسول اهللا صلى اهللا 

يتكلم أحد مث قاهلا الثانية من املتكلم يف الصالة فلم يتكلم أحد مث قاهلا الثالثة من املتكلم يف 
  أنا يا رسول اهللا:الصالة فقال رفاعة بن رافع بن عفراء 

احلمد هللا محدا كثريا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما حيب  قال قلت ؟كيف قلت: قال  
والذي نفسي بيده لقـد ابتـدرها    :عليه وآله وسلمفقال النيب صلى اهللا ، ربنا ويرضى 

  اه)  بضعة وثالثون ملكا أيهم يصعد ا
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حدثنا أبو خالد األمحر عن بن عجالن عن نافع عن ( :٥/٢٧١ويف مصنف ابن أيب شيبة -
 :فإذا عطس هو فشمت قال ،يرمحنا اهللا وإياكم: أنه كان إذا مشت العاطس قال :بن عمر

  اه )يغفر اهللا لنا ولكم ويرمحنا وإياكم
ما زاد من الثناء يف ما يتعلق باحلمـد  : وعن طائفة(: ١٠/٦٠٠يف الفتح ابن حجر قال

، فقد أخرج أبو جعفر الطربي يف التهذيب بسند ال بأس به عـن أم سـلمة   كان حسنا
احلمد اهللا، فقال له الـنيب  : فقال عليه وآله وسلمالنيب صلى اهللا  عطس رجل عند: قالت

احلمد هللا رب العاملني محـدا  : فقاليرمحك اهللا، وعطس آخر : عليه وآله وسلمصلى اهللا 
ارتفع هذا على هذا تسـع  : عليه وآله وسلم، فقال النيب صلى اهللا طيبا كثريا مباركا فيه

  ال بأس به هسندأن :  ١٠/٦٠٠ذكر ابن حجر يف الفتح اه و)  عشرة درجة
: عن إبراهيم قـال حدثنا أبو األحوص عن حصني (:  ٥/٢٧٠يف مصنف ابن أيب شيبة و

يرمحنا اهللا وإياكم فإنـه   :مث يقول ،احلمد هللا رب العاملني :إذا عطس وهو وحده فليقل
  اه)يشمته من مسعه من خلق اهللا

  :د الذكر بني تكبريات صالة العي
  ]:من تكبريات صالة العيد [ بني كل تكبريتني  ويقول(  : ١/١٦٠يف الروض املربع -

اهللا أكرب كبريا ، واحلمد هللا كثريا ، وسبحان اهللا وحبمده بكرة وأصيال ، وصلى اهللا على 
سألت ابن مسـعود عمـا   : حممد النيب وآله ، وسلم تسليما كثريا  لقول عقبة بن عامر 

حيمد اهللا ، ويثين عليه ويصلي على النيب صـلى اهللا  : ات العيد ؟ قال يقوله بعد تكبري
  اه ) رواه األثرم وحرب ، واحتج به أمحد   عليه وآله وسلم

  :الدعاء عند حصول ما حيب أو ما يكره 
حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن حبيب عن بعـض  (  :٦/٧١يف مصنف ابن أيب شيبة 

الذي بنعمته تتم  املنعم املفضلاحلمد هللا  :ر مما يعجبه قالكان إذا أتاه األم :أشياخه قال
  اه) وإذا األمر اتاه مما يكرهه قال احلمد هللا على كل حال  ،الصاحلات

  :الدعاء بعد األكل والشرب 
عن هشام قال كان أيب ال يـؤتى  حدثنا أبو أسامة (  : ٦/٧٣يف مصنف ابن أيب شيبة -

احلمد هللا الذي :  واء فيشربه أو يطعمه حىت يقولبطعام وال شراب حىت الشربة من الد
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هدانا وأطعمنا وسقانا ونعمنا واهللا أكرب اللهم ألفتنا نعمتك بكل شر فأصبحنا وأمسـينا  
منها بكل خري نسألك متامها وشكرها ال خري إال خريك وال إله غريك إله الصاحلني ورب 

شاء اهللا وال قوة إال باهللا اللهم بارك لنا فيما العاملني احلمد هللا رب العاملني ال إله إال اهللا ما 
  اه) رزقتنا وقنا عذاب النار 

حدثنا أبو معاوية عن األعمش عن إبراهيم التيمي (  : ٦/٧٢ويف مصنف ابن أيب شيبة -
احلمد هللا الذي كفانـا املؤنـة   :  كان سلمان إذا طعم قال :عن احلارث بن سويد قال

  اه ) وأوسع لنا الرزق 
  :خال امليت يف قربه دعاء إد

عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن مرة عن خيثمة ( :٣/٤٩٦يف مصنف عبد الرزاق -
بسم اهللا ويف سبيل اهللا وعلى ملة رسول اهللا  :كانوا يستحبون أن يقولوا على امليت :قال

اللهم أفسح له يف قربه ونور له قربه وأحلقه بنبيه صـلى اهللا   عليه وآله وسلمصلى اهللا 
  ٣/١٩اه ورواه ابن أيب شيبة )  وأنت عنه راض غري غضبان عليه وآله وسلم

  :الدعاء بعد الدفن 
حدثنا إمساعيل بن علية عن عبيد اهللا بن أيب بكـر  (  : ٦/١٠٧يف مصنف ابن أيب شيبة -

اللهم عبـدك رد   :كان أنس بن مالك إذا سوى على امليت قربه قام عليه مث قال :قال
محه اللهم جاف األرض عن جنبيه وافتح أبواب السماء لروحه وتقبله عليك فارأف به وار

منك بقبول حسن اللهم إن كان حمسنا فضاعف له يف إحسانه وإن كان مسيئا فتجـاوز  
  اه ) عنه سيئاته 

  :التثليث يف األذان 
كان بن عمـر   ": عن معمر عن أيوب عن نافع قال(  : ١/٤٦٠ الرزاقيف مصنف عبد 
  اه أي يكرب ويتشهد ثالثا )  "ثا ثالثايقول األذان ثال

  :التثويب يف العشاء 
: عن خيثمـة قـال   نا وكيع عن سفيان عن زبيد (  : ١/١٩٠يف مصنف ابن أيب شيبة 

  كانوا يثوبون يف العشاء والفجر 
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ما ابتدعوا بدعة : نا وكيع عن سفيان عن بن األصبهاين عن عبد الرمحن بن أيب ليلى قال 
  ويب يف الصالة يعين العشاء والفجرأحب إىل من التث

   كانوا يثوبون يف العشاء والفجر: عن إبراهيم قالحدثنا وكيع عن سفيان عن منصور 
   يثوب يف العشاء والفجر :عن الشعيب قالنا وكيع عن إسرائيل عن عيسى بن أيب عزة 

ذن وكـان مـؤ   ،كانوا يثوبون يف العتمة والفجر :عن إبراهيم قالنا جرير عن منصور 
  اه  ) فال ينهاه  يثوب يف الظهر والعصرإبراهيم 
  :التشهد زيادة يف 

حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا عيسى بن عبـد  (  : ٩/٢٤١يف معجم الطرباين 
بن مسعود يقـول  اكان : الرمحن السلمي قال مسعت مالكا سأل الشعيب عن التشهد فقال

  اه )  السالم علينا من ربنا: هللا  بعد السالم عليك أيها النيب ورمحة ا
  .) ورجاله رجال الصحيحرواه الطرباين يف الكبري ( : ٢/٣٣٨قال اهليثمي يف امع 

أخربنا أبو عبد اهللا احلافظ أخربين عبد اهللا بن حممـد بـن   (  : ٢/١٤٢ويف سنن البيهقي 
 بن مسلمة القعنيب إسحاق اخلزاعي مبكة من أصل كتابه ثنا علي بن عبد العزيز ثنا عبد اهللا

أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه :  بن حممد عن هشام بن عروة عن أيب ثنا عبد العزيز
عليه وهو خيطب الناس على منرب رسول اهللا صلى اهللا  كان يعلم الناس التشهد يف الصالة

الزاكيـات   بسم اهللا خري األمساء التحيات: إذا تشهد أحدكم فليقل  :فيقول  وآله وسلم
الصلوات الطيبات هللا السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد 

  اه) اهللا الصاحلني 
حدثنا نصر بن علي حدثين أيب ثنا شعبة عن أيب بشر مسعت : (  ١/٢٥٥يف سنن أيب داود 

حيات الت: يف التشهد  عليه وآله وسلمصلى اهللا جماهدا حيدث عن بن عمر عن رسول اهللا 
 :بـن عمـر  اقال قال ، هللا الصلوات الطيبات السالم عليك أيها النيب ورمحة اهللا وبركاته

  زدت فيها وبركاته 
زدت فيها  : بن عمراقال ، السالم علينا وعلى عباد اهللا الصاحلني أشهد أن ال إله إال اهللا 

  اه)  وأشهد أن حممدا عبده ورسولهوحده ال شريك له 



 ١٥٤

وقد زاده وهو يعتقد رضي اهللا عنه ثبت مرفوعا لكنه مل يطلع عليه  وما زاده ابن عمر قد
  فدل على أنه جيوز الزيادة يف الوراد عليه وآله وسلمعدم وروده عن رسول اهللا صلى اهللا 

  :قبل السالم من الصالة   عليه وآله وسلمصلى اهللا السالم على النيب 
إذا : أن عبد اهللا بن عمر : نافع عن(  :٢/١٤٢ومن طريقه البيهقي  ١/٩١يف موطأ مالك 

جلس يف آخر صالته تشهد كذلك أيضا إال أنه يقدم التشهد مث يدعو مبا بدا له فإذا قضى 
السالم على النيب ورمحة اهللا وبركاته السالم علينا وعلـى  : قال تشهده وأراد أن يسلم 

لم عليه أحـد عـن   فإن س السالم عليكم عن ميينه مث يرد على اإلمام عباد اهللا الصاحلني
  اه )  يساره رد عليه 
  :دعاء السفر 

عن إبـراهيم قـال كـانوا    حدثنا هشيم عن مغرية ( : ٦/٧٩يف مصنف ابن أيب شبية -
اللهم بالغا يبلغ خري مغفرتك منك ورضوانا وبيدك اخلري إنك على  :يقولون يف السفر
لهم اطو لنـا األرض  اللهم أنت الصاحب يف السفر واخلليفة على األهل ال كل شيء قدير

وهون علينا السفر اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة املنقلب وسـوء املنظـر يف   
  اه) األهل واملال 

  :الذكر عند مساع صوت احلمار
حدثنا وكيع بن اجلراح عن طلحة بن عمـرو عـن   : (٦/١٠١يف مصنف ابن ايب شيبة -

بسم اهللا الرمحن الرحيم أعوذ بـاهللا   :لكان بن عباس إذا مسع اق احلمار قا :عطاء قال
  اه ) السميع العليم من الشيطان الرجيم 

  :بح اهلديذدعاء عند 
بسم اهللا واهللا أكرب، :  استحب أن يقول عند الذبح أو النحر: ()٢٠٢ص األذكاريف 

، اللهم منك وإليك، تقبل مين، أو تقبل من فالن إن اللهم صل على حممد وعلى آله وسلم
  اه).ه عن غريهكان يذحب

  : دعاء ركوب الدابة 
حدثنا حيىي بن سعيد القطان عن سفيان عن أيب هاشم : (٦/٩١ابن أيب شيبة  يف مصنف-

سبحان الذي سخر لنا هذا  :أن حسني بن علي رأى رجال ركب دابة فقالعن أيب جملز 
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ي هداين احلمد هللا الذ:  كيف أقول؟ قال: أفبهذا أمرت؟ قال: قال ،وما كنا له مقرنني
احلمد هللا الذي جعلين  عليه وآله وسلملإلسالم احلمد هللا الذي من علي مبحمد صلى اهللا 

  اه ) ...سبحان الذي سخر لنا: مث تقوليف خري أمة أخرجت للناس 
  :الذكر عند االستيقاظ من النوم

 :ذلك عند فقل النوم من استيقظت فإذا: ()٢ ص( اهلداية قال اإلمام الغزايل يف بداية
 والعظمة هللا، امللك وأصبح أصبحنا النشور، وإليه أماتنا بعدما أحيانا الذي احلمد هللا
 كلمة وعلى اإلسالم، فطرة على أصبحنا العاملني، رب هللا والقدرة والعزة هللا، والسلطان
 حنيفا إبراهيم أبينا ملة وعلى وسلم، عليه اهللا صلى حممد نبينا دين وعلى اإلخالص،

 منوت، وبك حنيا، وبك أمسينا، وبك أصبحنا، بك اللهم املشركني؛ نم كان وما مسلما
 أن بك ونعوذ خري، كل إىل اليوم هذا يف تبعثنا أن نسألك إنا اللهم النشور؛ وإليك
 مافيه وخري اليوم هذا خري نسألك إلينا؛ أحد جيره أو مسلم، إىل جنره أو سوءا فيه جنترح
  اه).فيه ما وشر اليوم هذا شر من بك ونعوذ

  :الذكر عند دخول اخلالء
 باهللا أعوذ اهللا، باسم: دخول اخلالء عند وقل: ()٣ ص( اهلداية قال اإلمام الغزايل يف بداية

  اه)الرجيم الشيطان املخبث، اخلبيث النجس، الرجس من
  :الذكر بعد الفراغ من الوضوء

: وقل ،السماء إىل بصرك فارفع فرغت فإذا: ()١٠ص( اهلداية قال اإلمام الغزايل يف بداية
 سبحانك ورسوله، عبده حممد أن وأشهد له، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن اشهد
 التوابني؛ من اجعلين اللهم الرحيم، التواب أنت أنت، إال إله ال أن أشهد وحبمدك، اللهم

 واجعلين شكورا، صبورا، واجعلين الصاحلني عبادك من واجعلين املتطهرين، من واجعلين
  اه)وأصيال بكرة وأسبحك كثريا، ذكرا كركأذ

  :الزيادة يف أذكار الوضوء
  : )٣ ص( اهلداية قال اإلمام الغزايل يف بداية

 مهزات من بك أعوذ رب الرحيم، الرمحن اهللا بسم :وقل للوضوء اجلس مث -
 .حيضرون بأن رب بك وأعوذ الشياطني
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 اليمن أسألك إين اللهم: وقل اإلناء، تدخلهما أن قبل ثالثا يديك اغسل مث -

 .واهللكة الشؤم من بك وأعوذ والربكة،

 وثبتين لك، الذكر وكثرة كتابك تالوة على أعين اللهم :وقل لفمك غرفة خذ مث -

 .اآلخرة ويف الدنيا احلياة يف الثابت بالقول

: االستنثار ويف راض، عين وأنت اجلنة رائحة أرحين اللهم :االستنشاق يف وقل -

 الدار وسوء النار روائح من بك أعوذ إين اللهم

 وال أوليائك، وجوه تبيض يوم بنورك وجهي بيض اللهم :الوجه غسل عند وقل -

 .الكثيفة اللحية ختليل تترك وال.. أعدائك وجوه تسود يوم بكلماتك وجهي تسود

 وعند يسريا، حسابا وحاسبين بيميين، كتايب أعطين: اليمىن اليد غسل عند وقل -

 .ظهري وراء من أو بشمايل كتايب تعطيين أن بك أعوذ إين اللهم: الشمال غسل

 بركاتك، من على وأنزل برمحتك، غشين اللهم: باملسح وقل رأسك استوعب مث -

 على وبشرى شعري حرم اللهم ظلك، إال ظل ال يوم عرشك ظل حتت وأظلين

 .النار

 أحسنه، فيتبعون القول يستمعون الذين من اجعلين اللهم: وقل أذنيك امسح مث -

 .األبرار مع اجلنة يف اجلنة منادى أمسعين اللهم

 السالسل من بك وأعوذ النار، من رقبيت فك اللهم :وقل رقبتك، امسح مث -

 .واألغالل

 على قدمي ثبت اللهم: الكعبني وقل مع اليسرى مث اليمىن رجلك اغسل مث -

 .. الصاحلني عبادك أقدام مع املستقيم الصراط

 على قدمي تزول آن بك أعوذ إين اللهم :اليسرى غسل عند تقول وكذلك -

   اه).واملشركني املنافقني أقدام تزل يوم النار يف الصراط
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  :املسألة الثالثة 
  :من أمثله جواز ذلك من حيث التبديل 

 
  : دعاء القنوت 

وال يتعني لفظ القنوت ( : ١/٣٣٠قال شيخ اإلسالم زكريا اإلنصاري يف شرح البهجة 
اللهم اهدين فيمن  :لكن األوىل لفظه املشهور وهو ،آية فيها دعاءبل حيصل بكل دعاء وب

هديت وعافين فيمن عافيت وتولين فيمن توليت وبارك يل فيما أعطيت وقين شـر مـا   
   .قضيت فإنك تقضي وال يقضى عليك وإنه ال يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت 

ال يعز من عاديت قبل تباركـت  و :وزاد العلماءوهذا ما روي يف احلديث : قال الرافعي
يف  زاد، ربنا وتعاليت وبعده فلك احلمد على ما قضيت أستغفرك اللهم وأتـوب إليـك  

 اه )هي مستحبة :وقال الشيخ أبو حامد وآخرون ،وال بأس ذه الزيادة :الروضة

    :يف التشهد   عليه وآله وسلمصلى اهللا الصالة على النيب 
عليه وآلـه  والصالة على النيب صلى اهللا ( : ١/٢٥١يل على خل هقال الدردير يف  شرح

  اه )واألفضل فيها ما يف اخلرب بعد التشهد وقبل الدعاء بأي صيغة وسلم
وال يتعني ما تقرر، فيكفي صلى اهللا على حممد أو (: ١/٥٢٨يف اية احملتاج  قال الرمليو

   اه ) على رسوله أو على النيب دون أمحد أو عليه
  :من الليل  دعاء من تعار

حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن مرة عن سامل (  : ٦/٣٠يف مصنف ابن أيب شيبة -
سبحان : عن سلمان أنه كان إذا تعار من الليل قال بن أيب اجلعد عن زيد بن صوحان 

  اه ) رب النبيني واملرسلني 
  :دعاء قضاء الدين 

 حدثنا موسى بن مسلم الطحـان  حدثنا عبد اهللا بن منري( :٦/٧٧يف مصنف ابن أيب شيبة 
كان نفر متواخني قال ففقدوا رجال منهم أياما مث أتـاهم   :عن عبد الرمحن بن سابط قال

اللـهم   :هال دعوت هؤالء الـدعوات  :فقال .دين كان علي :فقال ؟أين كنت :فقالوا
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منفس كل كرب وفارج كل هم وكاشف كل غم وجميب دعوة املضطرين رمحن الـدنيا  
   اه) رحيمهما أنت رمحاين فارمحين يا رمحن رمحة تغنيين عن رمحة من سواك واآلخرة و

  : عند قول املؤذن حي على الصالة املستعان باهللا :قول
عن حدثنا عيسى بن يونس عن األوزاعي عمن أخربه ( :٦/٩٧يف مصنف ابن أيب شيبة -

فإذا قال حي علـى   ،املستعان باهللا :جماهد أنه كان إذا قال املؤذن حي على الصالة قال
  اه ) ال حول وال قوة إال باهللا  :الفالح قال

  :دعاء رؤية اهلالل 
أن عليا حدثنا شريك عن أيب إسحاق عن أيب عبيدة (  : ٦/٩٤يف مصنف ابن أيب شيبة -

اللهم ارزقنا أهلة خري اللهم إين أسألك فتح هذا الشهر وخريه : كان يقول إذا رأى اهلالل
  اه ) ونعوذ بك من شره وشر ما بعده  ونصره وبركته ونوره

  :دعاء اخلروج من املسجد 
عن جماهد قـال  حدثنا أبو األحوص عن منصور (  : ٦/١٠٣يف مصنف ابن أيب شيبة -

بسم اهللا توكلت على اهللا اللهم إين أعوذ  :إذا خرج الرجل من املسجد فليقل: كان يقال
  اه ) بك من شر ما خرجت له 

  :دعاء ختام الس 
حدثنا أبو بكر الطلحي ثنا أمحد بن عبدالرحيم بن دحيم ثنا ( : ٧/١٢٣ حلية األولياء يف

عن األصبغ عن عمرو األودي حدثين أيب عن سفيان عن أيب محزة الثمايل ببيت أم صفية 
سبحان  :من أحب أن يكتال بامليكال األوىف فليقرأ آخر جملسه أو حني يقوم :علي قال 

  اه ) ن وسالم على املرسلني واحلمد هللا رب العاملني ربك رب العزة عما يصفو
حدثنا يزيد بن هارون عن حممد بن مسلم عن (  : ٦/٤٢يف مصنف ابن أيب شيبة  أبضا -

: كنا نعد األواب احلفيظ إذا قام من جملسه قال :عن عبيد بن عمري قالعمرو بن دينار 
  اه )  اللهم اغفر يل ما أصبت يف جملسي هذا

  :مساع الرعدكر عند ذال
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حدثنا وكيع عن مهدي بن ميمون مسعه من غـيالن  : ( ٦/٢٧يف مصنف ابن ايب شيبة -
سـبحان اهللا وحبمـده    :عن بن عباس أنه كان إذا مسع الرعد قالبن جرير عن رجل 
  اه ) سبحان اهللا العظيم 

   :ذكر من رأى يف املنام ما يكرهيف 
عن إبـراهيم  ن هارون أخربنا بن عون حدثنا يزيد ب: (  ٦/٧٠ويف مصنف ابن أيب شبية 

أعوذ مبا عاذت به مالئكـة   :كانوا إذا رأى أحدهم يف منامه ما يكره قال: النخعي قال
  اه ) اهللا ورسوله من شر ما رأيت يف منامي أن يصيبين منه شيء أكرهه يف الدنيا واآلخرة

  
  
  

  :وجوابه  إيراد
) ورسولك الذي أرسـلت  ( يرض بقول  مل عليه وآله وسلمصلى اهللا إن النيب : فإن قيل 

فدل علـى عـدم جـواز    كما يف حديث الرباء املشهور ) ونبيك الذي أرسلت ( مكان 
  التبديل والزيادة 

  : فاجلواب 
 مقصود لذاته وهذا خارج عما حنن فيه التقييد فيه أن ذلك مما دل الدليل على أن -

 فإن كالمنا إمنا هو عما التقييد فيه غري مقصود

اإلتيان بالوارد أوىل من التبديل فأراد له ما هو أوىل وال خالف يف أن عدم  أو ألن -
   التبديل أوىل من التبديل

التقييد يف عدم رضـاه  د قصغرضا آخر غري  عليه وآله وسلمصلى اهللا أو أن للنيب  -
 التبديل  بذلك

عليه عدم رضا النيب صلى اهللا عدة أسباب ل ١/٣٥٨ يف الفتحابن حجر  كر احلافظذوقد 
  :ومنهاوآله وسلم بالتبديل 

 حيتمل أن يكون أشار بقوله ونبيك إىل أنه كان نبيا قبل أن يكون رسوال  -
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ونبيـك  : ورسولك الذي أرسلت وصف زائد خبالف قوله :أو ألنه ليس يف قوله -
  الذي أرسلت 

اختلف املعىن فكأنـه   إذاأن لفظ الرسول ليس مبعىن لفظ النيب وال خالف يف املنع  -
  ن كان وصف الرسالة يستلزم وصف النبوة إأن جيمع الوصفني صرحيا وأراد 

كمـا   يعين من بـاب األوىل [أو لعله أوحى إليه ذا اللفظ فرأى أن يقف عنده  -
  ]تقدم

أو ذكره احترازا ممن أرسل من غري نبوة كجربيل وغريه من املالئكة ألم رسل ال  -
 أنبياء فلعله أراد ختليص الكالم من اللبس 

مدح من لفظ الرسول ألنه مشترك يف اإلطالق على كل مـن  أألن لفظ النيب  أو -
   فإنه ال اشتراك فيه عرفا أرسل خبالف لفظ النيب

  
  فال يزاد عليه وال يبدل ج ملا التقييد فيه مقصودذمنا

  ج عند احلنفيةذمنا
  :تكبري العيدين يف غري وقته 

التكبري مؤقت بوقت خمصوص فال ويف هذه الفصول ال يكرب ألن ( :٢/٩٧يف املبسوط 
وهذا ألن ما يكون سنة يف  ،يقضى بعد مضي ذلك الوقت كصالة اجلمعة ورمي اجلمار

  اه) وقته يكون بدعة يف غري وقته
  :اإلقامةألفاظ إفراد 

حىت خرج كان الناس يشفعون اإلقامة : قال إبراهيم النخعي: (١/٣٦٥بدائع الصنائع يف 
  اه)ومثله ال يكذب و أشار إىل كون اإلفراد بدعة، وا اإلقامةهؤالء يعين بين أمية فأفرد

  :زيادة وبركاته يف السالم من الصالة
فإن نقص فقال السالم عليكم أو سالم عليكم أساء بتركه ( :١/١٣٢يف مراقي الفالح 
  اه) وال يزيد وبركاته ألنه بدعة وليس فيه شيء ثابتالسنة وصح فرضه 
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  :ج عند الشافعيةذمنا
  :ة غسلة رابعة يف الوضوءزياد
 ،إذا شك هل غسل ثالثا أو مرتني أخذ باألقل وغسل األخرى: (١/٥٩مغين احملتاج يف 

 ،يأخذ باألكثر حذرا من أن يزيد رابعة فإا بدعة وترك سنة أهون من بدعة: وقيل
 اه) وأجاب األول بأن البدعة ارتكاب الرابعة عاملا بكوا رابعة

  :مسح الرقبة يف الوضوء
بل : وال يسن مسح الرقبة إذ مل يثبت فيه شيء قال املصنف : (١/٥٩يف مغين احملتاج 

  اه) فموضوع ) ح الرقبة أمان من الغل مس: ( وأما خرب : قال .  هو بدعة
  : عليه وآله وسلمزيادة يف الصالة على النيب صلى اهللا 

من استحباب ملالكي وأما ما قاله بعض أصحابنا وابن أيب زيد ا: ()١١٦ص األذكاريف 
  .فهذا بدعة ال أصل هلا" وارحم حممدا وآل حممد : " زيادة على ذلك وهي 

يف إنكار ذلك وختطئة " شرح الترمذي " وقد بالغ اإلمام أبو بكر العريب املالكي يف كتابه 
علمنا كيفية  عليه وآله وسلمألن النيب صلى اهللا : ابن أيب زيد يف ذلك وجتهيل فاعله، قال

فالزيادة على ذلك استقصار لقوله، واستدراك ، عليه وآله وسلمالة عليه صلى اهللا الص
 اه)عليه وآله وسلمعليه صلى اهللا 

  
  :ج عند احلنابلةذمنا

  :التثويب يف غري نداء الفجر
ويكره التثويب يف غري الفجر سواء ثوب يف : فصل( :١/٤٥٣ البن قدامة املغينيف 

 عليه وآله وسلمأمرين رسول اهللا صلى اهللا : الل أنه قال عن ب[ ملا روي  اآلذان أو بعد
رواه ابن ماجة ودخل ابن عمر مسجدا ] أن أثوب يف الفجر واين أن أثوب يف العشاء 

أخرجتين : فقال؟ فقيل له إىل أين، يف أذان الظهر فخرج يصلي فيه فسمع رجال يثوب
 اه)البدعة

  :تقدمي خطبة العيد على الصالة
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ال نعلم فيه خالفا  خطبيت العيدين بعد الصالةومجلته أن ( :٢/٢٣٩ بن قدامةالاملغين يف 
ألنه مسبوق باإلمجاع الذي  وال يعتد خبالف بين أمية ...بني املسلمني إال عن بين أمية

وقد أنكر عليهم الصحيحة  عليه وآله وسلمكان قبلهم وخمالف لسنة رسول اهللا صلى اهللا 
اه)  لسنةد بدعة وخمالفا لفعلهم وع 

  :طلب االستغفار للميت عند تشييع اجلنازة
وكره سعيد بن املسيب وسعيد بن جبري واحلسن والنخعي : ( ٢/٣٥ البن قدامة املغينيف 

بدعة وقال : وقال األوزاعي استغفروا له: قول القائل خلف اجلنازةوإمامنا وإسحاق 
  اه)  حمدثة: عطاء

  :يهالبناء على القرب وجتصيصه والكتابة عل
فمكروه بال : أما جتصيصه ،ويكره جتصيصه والبناء والكتابة عليه: (٢/٥٤٩اإلنصاف يف 

 اه) وكذا الكتابة عليه وكذا تزويقه وختليقه وحنوه وهو بدعةخالف نعلمه 

  



 ١٦٣

   :تتمة
  :عالقة البدعة اإلضافية مبسألة الترك يف 

يف أمور الدنيا وقد يكون قد يكون  )١٧(]عليه وآله وسلمالنيب صلى اهللا أي ترك [ الترك 
  :يف أمور الدين 

ال إشكال يف جواز املتروك ما مل يدل الدليل على فإن كان يف أمور الدنيا ف -
 أنه منهي عنه

ألصل العمـل وقـد يكـون     هفقد يكون ترك: وإن كان يف أمور الدين -
ألصله فهو البدعة احلقيقية وإن كان لوصفه فهـو   الترك فإن كان، لوصفه

 افية البدعة اإلض

لكن النهي عنها مل يؤخذ من الترك بل  ،والبدعة احلقيقية ممنوعة عند الكل -
وهي البدعـة عنـد    ،من األدلة اليت تنهي عن البدع وهي البدعة الشرعية

 اإلطالق  

فاجلمهور يروا بدعة : ية فقد تقدم كالم أهل العلم فيهاأما البدعة اإلضاف -
وبعض أهل العلم يروا ، ة أصالليها اسم البدعلغوية وبعضهم ال يطلق ع
الترك بل ألا جمرد املنع منها مل يأيت من لكن و ،بدعة شرعية فهي ممنوعة

 داخلة يف أدلة النهي عن البدعة 

  :لعدة أمورمجرد الترك ال ميكن أن يكون دليال على النهي عن فعل املتروك عليه فو
  :األمر األول

                                                 
وهو عجيب  ،ورمبا زاد بعضهم ترك أصحابه بل رمبا زاد بعضهم ترك السلف من القرون الثالثة )١٧

نعم إن أمجعوا على الترك فيمكن أن يدخل األمر فيما حنن فيه  ،ألن الصحابة والسلف ليسوا مشرعني
واإلمجاع حجة سواء ، ب كوم صحابه أو من السلفمن باب اإلمجاع وليس من باويكون األمر 

والسؤال هنا هو هل ترك النيب صلى اهللا عليه وسلم ، كان من الصحابة أو من السلف أو ممن بعدهم
أو إمجاع الصحابة على الترك أو إمجاع السلف أو من بعدهم على الترك هل يدل على أن املتروك 

  ا املبحثذه ا ما سنحاول اإلجابة عليه يفذه ،؟ممنوع
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ترك أشياء كثرية من الواجبات واملستحبات قد  عليه وآله وسلمأن النيب صلى اهللا 
  :وإليك بعض األمثلةهات واملباحات كما ترك ما ال حيصى من احملرمات واملكرو

  :لمباحلتركه من أمثلة 
 ترك أكل الضب -

 ترك قتل بعض املشركني احملاربني -
 فراشا وطئيالك  ت ذأفال اخت: ترك الفراش الوطئ يف قصة األنصارية وعند قوهلم له  - 

  :لمستحب ملصلحةلتركه أمثلة من 
 تأخري صالة العشاء -

 إبراهيمهدم الكعبة وبناءها على قواعد  -

 إنفاق كرت الكعبة -

 السقيا يف احلج مع بين هاشم -

 يف احلديبية) رسول اهللا(ترك كتابة  -

 ترك التراويح مجاعة -

 تركه الضحى يف أكثر أوقاته -

  :لواجب ملصلحةل تركهمن أمثلة 
 نافقني يف حادثة اإلفكترك إقامة احلد على امل -

القسمة وجه  هذأعدل يا حممد فواهللا ما أريد ( :ترك إقامة حد الردة على من قال -
 )اهللا

 جزيرة العرب وعدم إخراجهم منترك اليهود والكفار  -

  :األمر الثاين
ه ذهو ،وليس منها الترك ،أن أهل األصول قد حصروا دالالت التحرمي يف ثالثة أمور

، )م الفعل أو التوعد عليه بعقابذالنهي عن الفعل ولفظ التحرمي و(: ياألمور ه الثالثة
ا إمجاع منهم على أن ذفه، كروهذولو كان الترك ولو يف بعض حاالته يفيد التحرمي ل

كروا ذقول وفعل وتقرير ومل ي :لك قسم األصوليون السنة إىلذوك، الترك ال يفيد التحرمي
  قسما رابعا كروهذنة لولو كان الترك ارد من الس، الترك
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  :األمر الثالث
عليه وآله قال صلى اهللا ، فهو عفواملتروك مسكوت عنه  األدلة الشرعية دلت على أن أن

ما أحل اهللا يف كتابه فهو حالل وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو (: وسلم
: واهللا تعاىل يقول، الدرداء أيبعن واحلاكم وصححه البزار  اهرواه )فاقبلوا من اهللا عافيته

) وما اكم عنه أو تركه فانتهوا: (لقال ولو كان الترك يا) وما اكم عنه فانتهوا(
ولو كان الترك يا ) وما يتكم عنه فاجتنبوه: (  عليه وآله وسلملك قال صلى اهللا ذوك
  )وما يتكم عنه أو تركته فاجتنبوه: (لقال

  : األمر الرابع
ج كثرية جدا يف فعلهم أشياء ذالصحابة والسلف رضي اهللا عنه منا عنمعنا أنه قد تقدم 

فهو دليل على أم ال ، عليه وآله وسلمكثرية مل تكن موجودة يف زمن النيب صلى اهللا 
ج عن أهل العلم يف ذوكل ما تقدم معنا من أقوال ومنا، يرون الترك دليال على النهي

بل قد نص كثري من ، الترك دليال على النهي البدعة اإلضافية هو دليل على أم ال يرون
غاية : (بن لبأهل العلم على أن الترك ال يدل على النهي وقد تقدم معنا قول أيب سعيد 

ما يستند إليه منكر الدعاء إدبار الصلوات أنّ التزامه على ذلك  الوجه مل يكن من عمل 
كم يف ذلك املتروك إال فالترك ليس مبوجب حل ،تقدير صحة هذا النقل وعلى ،السلف

وال سيما فيما ،وأما حترمي أو لصوق كراهية باملتروك فال،جواز الترك وانتفاء احلرج فيه
  اه) له أصل مجلي متقرر من الشرع كالدعاء

على كراهية صالة  بعضهماحتجاج كر ذبعد ) ٢/٢٥٤(يف احمللى ابن حـزم  وقال
 :أبا بكر وعمر وعثمان كانوا ال يصلومانّ إ: ركعتني قبل املغرب بقول إبراهيم النخعي

وذكروا عن  .ألنه ليس فيه أم رضي اهللا عنهم وا عنهما،صح ملا كانت فيه حجة لو(
وأيضاً فليس يف هذا لو صح نـهي عنهما  .ما رأيت أحداً يصلّيهما :ابن عمر أنـه قال

  اه).وحنن ال ننكر ترك التطوع ما مل ينه عنه،
ألنه ،فال حجـة فيه أصالً،وأما حديث علي ( ):٢/٢٧١( أيضا حمللّىيف ا ابن حزموقال 

 ،صالّمهـااهللا صلّى اهللا عليه وآله وسلّم ليس فيه إال إخباره مبا علم من أنـه مل ير رسول 
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فما صام عليه السالم قط شهراً ،وليس يف هذا نـهي عنهما وال كراهة لـهما
  اه)ية صوم شهـر كامل تطوعاًكامـالً غري رمضان وليس هذا مبوجب كراه

  
عند  عليه وآله وسلمجواز ترك ما تركه صلى اهللا غاية ما يدل عليه الترك هو عليه فو

أو يف أدلة  ،مث إن كان املتروك داخال يف أدلة الوجوب صار واجبا ،تشابه احلال
 ،كروهاأو يف أدلة املكروه صار م ،أو يف أدلة املباح صار مباحا ،االستحباب صار مستحبا

وال ميكن أن يدل الترك على شيء من األحكام اخلمسة ، أو يف أدلة احلرام صار حراما
  .مبفرده

إذا ترك الرسول : قال ابن السمعاين( :)٨٨ص(إرشاد الفحول وقد يعترض معترض مبا يف 
عليه وآله صلى اهللا لينا متابعته فيه أال ترى أنه شيئا وجب ع عليه وآله وسلمصلى اهللا 

ملا قدم إليه الضب فأمسك عنه وترك أكله أمسك عنه الصحابة وتركوه إىل أن قال  وسلم
  اه)وأذن هلم يف أكله ،إنه ليس بأرض قومي فأجدين أعافه :هلم

لو كان جمرد الترك كافيا يف املنع ملا سألوه  ذاحلديث حجة عليهم ال هلم إ أن :واجلواب
  عن حكمه بل لتركوه مباشرة من غري سؤال 

  
 ،أن الترك يعترب دليال على أن املتروك بدعة املانعني من البدعة اإلضافية يرون عامةو

عليه وآله لى اهللا وأما نقلهم لتركه ص( :٣٩١-٢/٣٨٩إعالم املوقعني قال ابن القيم يف 
  :فهو نوعان وكالمها سنة وسلم
يف شهداء  ]أي الصحايب[كذا وكذا ومل يفعله كقوله تصرحيهم بأنه ترك :أحدمها -

مل يكن أذان وال إقامة  :وقوله يف صالة العيد ،يصل عليهم ومل يغسلهم ومل :حدأ
ومل يسبح بينهما وال على أثر واحدة  :وقوله يف مجعه بني الصالتني ،وال نداء

 منهما ونظائره 

عدم نقلهم ملا لو فعله لتوفرت مهمهم ودواعيهم أو أكثرهم أو واحد  :والثاين -
نه له واحد منهم البتة وال حدث به يف جممع أبدا علم أمنهم على نقله فحيث مل ينق

ومن ههنا يعلم أن القول باستحباب ذلك خالف السنة فإن تركه  ...مل يكن 
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سنة كما أن فعله سنة فإذا استحببنا فعل ما تركه كان  عليه وآله وسلملى اهللا ص
  اه)نظري استحبابنا ترك ما فعله وال فرق

مومة ذأن املصلحة املرسلة داخلة يف البدعة التركية فهي م اذيلزم من قوهلم ه: فإن قيل
ضابطا هو  لكذكرون لذمومة واملصلحة املرسلة ويذهم يفرقون بني البدعة امل: قيل، نذإ

  :يةما سنتحدث عنه يف املسألة التال
  

  املرسلة ةلحواملصالبدعة اإلضافية  الفرق بني 
  عة اإلضافيةعند من يقول باملصلحة املرسلة وال يقول بالبد

  متهيد 
  : املرسلة املصلحةاملراد بيف 

  :املصلحة
 إما معتربة وهي ما نص الشرع على اعتبارها  -

 وإما ملغاة وهي ما نص الشرع إلغائها  -

على إلغائها  اعتبارها ومل ينص وإما مرسلة وهي ما أرسله الشرع فلم ينص على -
مثل مجع ة اعتربناها فإن دخلت يف قواعد وضوابط املصلحة املعترب: فينظر فيها

وإن دخلت يف قواعد ، إخل...املصحف وتدوين احلديث وإنشاء املدارس واألربطة 
 ألغيناها املصلحة امللغاة وضوابط

 ،انهيف مظ يف القول باملصاحل املرسلة يطلب وكالم طويل ولألصوليني خالف مشهور
عند من يقول باملصلحة  فيةالبدعة اإلضامنا هنا هو الفرق بني املصلحة املرسلة وي يهذوال

  املرسلة وال يقول بالبدعة اإلضافية
  :هو  وخالصة الفرق عندهم

ومل مينع من فعله مانع ففعله  عليه وآله وسلمأن ما وجد الدافع له يف زمن النيب صلى اهللا 
ا كان اإلحداث ذوإما إضافية إ ،ا كان اإلحداث لألصلذإما حقيقية إ ،مومةذيعد بدعة م

  األصل دون للوصف
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أو وجد الدافع له ولكن ، عليه وآله وسلموما مل يوجد الدافع له يف زمن النيب صلى اهللا 
إخل فإن فعله ...منع من فعله مانع كجمع القرآن وتدوين احلديث وصالة التراويح مجاعة

 يعد من املصلحة املرسلة 

ا ذه قبلوني من يقول بأن البدعة اإلضافية ليست مذمومةومن املهم أن نعلم هنا أن 
كر ذيمن  مومةذال يعد اإلضافية م ا جند ممنذول، الضابط يف البدعة احلقيقية دون اإلضافية

  الضابط السابق فهو بال شك ال يدخل اإلضافية فيه
  

  وإليك طائفة من أقوال أهل العلم ممن ذكروا هذا الضابط
  :ابن تيميةاإلمام ل قو

عدم  عليه وآله وسلمفعلل صلى اهللا : (]٢٧٧-١/٢٧٦[ املستقيم اقتضاء الصراطقال يف 
فعلم بذلك أن املقتضى للخروج قائم وأنه لوال خبشية االفتراض  ]للتراويح[ اخلروج

 وأسرجفلما كان يف عهد عمر مجعهم على قارئ واحد  خوف االفتراض خلرج إليهم
عمال املسجد فصارت هذه اهليئة وهي اجتماعهم يف املسجد على إمام واحد مع اإلسراج 

مل يكونوا يعملونه من قبل فسمي بدعة ألنه يف اللغة يسمى بذلك وإن مل يكن بدعة 
لوال خوف االفتراض وخوف االفتراض قد شرعية ألن السنة اقتضت أنه عمل صاحل 

 فانتفى املعارض عليه وآله وسلمزال مبوته صلى اهللا 

 عليه وآله وسلماهللا  فإن املانع من مجعه على عهد رسول اهللا صلىوهكذا مجع القرآن 
فيغري اهللا ما يشاء وحيكم ما يريد فلو مجع يف مصحف  كان أن الوحي كان ال يزال يرتل

 عليه وآله وسلمواحد لتعسر أو تعذر تغيريه كل وقت فلما استقر القرآن مبوته صلى اهللا 
صه أمن الناس من زيادة القرآن ونق عليه وآله وسلمواستقرت الشريعة مبوته صلى اهللا 

 عليه وآله وسلمواملقتضي للعمل قائم بسنته صلى اهللا  ،والتحرمي اإلجيابوأمنوا من زيادة 
   اه)فعمل املسلمون مبقتضى سنته وذلك العمل من سنته

واهللا -والضابط يف هذا : (]٢٧٩-١/٢٧٨[ املستقيم أيضا اقتضاء الصراطوقال يف 
يرونه مصلحة إذ لو اعتقدوه مفسدة  إن الناس ال حيدثون شيئا إال ألم :أن يقال - أعلم

نظر يف السبب فما رآه املسلمون مصلحة  ،مل حيدثوه فإنه ال يدعو إليه عقل وال دين
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عليه وآله فإن كان السبب احملوج إليه أمرا حدث بعد النيب صلى اهللا  ؛احملوج إليه
جيوز فهنا قد من غري تفريط منا  عليه وآله وسلملكن تركه النيب صلى اهللا  وسلم

كان املقتضي لفعله قائما على عهد رسول اهللا  وكذلك إن ،إحداث ما تدعو احلاجة إليه
ملعارض قد زال  عليه وآله وسلملكن تركه النيب صلى اهللا  عليه وآله وسلمصلى اهللا 

 مبوته

مل حيدث سبب حيوج إليه أو كان السبب احملوج إليه بعض ذنوب العباد فهنا ال  وإما ما
عليه فكل أمر يكون املقتضي لفعله على عهد رسول اهللا صلى اهللا  ،ثجيوز اإلحدا
وأما ما حدث  ،س مبصلحةي يفعل يعلم أنه لموجودا لو كان مصلحة ومل وآله وسلم

 :مث هنا للفقهاء طريقان ،املقتضى له بعد موته من غري معصية اخلالق فقد يكون مصلحة

 القائلني باملصاحل املرسلةمل ينه عنه وهذا قول  أن ذلك يفعل ما :أحدمها -

مل يؤمر به وهو قول من ال يرى إثبات األحكام  أن ذلك ال يفعل ما :والثاين -
 :باملصاحل املرسلة وهؤالء ضربان

منهم من ال يثبت احلكم إن مل يدخل حتت دليل من كالم الشارع أو فعله أو  -
 إقراره وهم نفاة القياس

 اه)هم القياسيونومنهم من يثبته بلفظ الشارع أو مبعناه و -

  
  :اتمن جه نظرومن تأيت أقواهلم ويف كالم الشيخ 

فإن مجع القرآن كان الداعي إليه موجودا يف  ،كرهاذاألمثلة اليت  من حيث :اجلهة األوىل
لك هو ذلكنه يرى أن املانع من  ،مبوافقة الشيخ عليه وآله وسلمعهد رسول اهللا صلى اهللا 

فإن املانع من مجعه على عهد رسول اهللا : (ما تقدمأن الوحي ما زال يرتل حيث قال ك
أن الوحي كان ال يزال يرتل فيغري اهللا ما يشاء وحيكم ما يريد  عليه وآله وسلمصلى اهللا 

  :نظر لكذيف و) فلو مجع يف مصحف واحد لتعسر أو تعذر تغيريه كل وقت
صلى اهللا  أن نزول الوحي ليس مبانع فمن السهولة أن يقول هلم رسول اهللا :أوال -

ا ذه اآلية يف موضع كذه اآلية وضعوا هذه اآلية واثبتوا هذاحموا ه: عليه وآله وسلم
 اذوهك..
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: قد عاش زمنا بعد نزول قوله تعاىل عليه وآله وسلمأن النيب صلى اهللا  :وثانيا -
 فكان بإمكانه أن جيمع القرآن ولكنه مل يفعل...) اليوم أكملت لكم دينكم(

امجعوا : عليه وآله وسلمكان أن يقول هلم رسول اهللا صلى اهللا أنه باإلم :وثالثا -
فعرف من ، أخرجوا املشركني من جزيرة العرب: القرآن بعد وفايت كما قال هلم

 كور غري صحيح ذلك أن الضابط املذ

 هلا مومة مع وجود الداعيذمال يعدوا  اليت د أمثلة من احملدثاتجوأا ت :الثانيةاجلهة و
  : لكذومن  عليه وآله وسلمع يف زمن النيب صلى اهللا وعدم املان

عليه موجود يف زمن النيب صلى اهللا فالداعي إليها  ،إحداث احملاريب يف املساجد -
ومل ، معرفة القبلة ومجع صوت اإلمام وتوفري صفا يف املسجدوهو ، وآله وسلم

 عليه وآله وسلمصلى اهللا  هيف زمن ايكن هناك مانع من فعله

موجود يف زمن النيب فإن الداعي إليها  ،طوط تسوية صفوف املصلنيوإحداث خ -
ومل  ،تسويتهاهو انضباط صفوف املصلني وسهولة و، عليه وآله وسلمصلى اهللا 

  عليه وآله وسلمصلى اهللا  هيكن هناك مانع من فعلها يف زمن

وآله  عليهموجود يف زمن النيب صلى اهللا فالداعي إليها  ،وإحداث املدارس واألربطة -
مل يكن هناك مانع من فعلها يف زمنه صلى اهللا نشر العلم والتفرغ له ووهو ، وسلم

 عليه وآله وسلم

فإن الداعي إليه موجود على عهد رسول اهللا صلى  ،وإحداث تدوين السنة ومجعها -
وليس هناك مانع يف فعله يف  ،وهو حفظ السنة من الضياع ،عليه وآله وسلماهللا 

، املانع هو خشية اختالط السنة بالقرآن: فإن قيل، ه وآله وسلمعليزمنه صلى اهللا 
تدوين السنة من أقوى األمور اليت  فإن ،لكذبل األمر على العكس من : فيقال

 تؤدي إىل عدم اختالط السنة بالقرآن

وتعليم بعض كري ببعض أمور الدين ذعمل امللصقات يف املساجد وغريها مما فيه الت -
 أحكامه

يف البدعة  كورذلك أيضا بطالن الضابط املذفعلم ب، لك كثريةذ واألمثلة على -
 ضافيةاإل



 ١٧١

 -رضي اهللا عنهم- كثرية عن الصحابة والسلف  جذقد تقدمت معنا منا: الثالثةواجلهة 
ا التقييد هو ذوه، على تقييد املطلقات الشرعية بزمان أو مكان أو عدد أو هيئة أو جنس

واملقصود ، كورذلك يعلم بطالن الضابط املذومن ، فيةما أطلق عليه الشاطيب البدعة اإلضا
  وأما يف البدعة احلقيقية فالضابط مقبول عند الكل يف البدعة اإلضافيةهو بطالنه 

 
  :الشاطيباإلمام ل قو

سكوت الشارع عن احلكم يف مسألة أو تركه ألمر ما على ( :١/٢٨٣االعتصام قال يف 
  :ضربني
ألنه ال داعية له تقتضيه وال موجب يقرر ألجله وال أن يسكت عنه أو يتركه  :أحدمها

فإا مل تكن  عليه وآله وسلمكالنوازل احلادثة بعد وفاة النيب صلى اهللا  وقع سبب تقريره
موجودة مث سكت عنها مع وجودها وإمنا حدثت بعد ذلك فاحتاج أهل الشريعة إىل النظر 

 ا الدين وإىل هذا الضرب يرجع مجيع فيها وإجرائها على ما تبني يف الكليات اليت كمل
على اخلصوص  عليه وآله وسلمما نظر فيه السلف الصاحل مما مل يسنه رسول اهللا صلى اهللا 

مما هو معقول املعىن كتضمني الصناع ومسألة احلرام واجلد مع األخوة وعول الفرائض 
ليه السالم إىل زمانه ع ومنه املصحف مث تدوين الشرائع وما أشبه ذلك مما مل حيتج يف

تقدم كلياته اليت تستنبط ا منها وإذا مل تقع أسباب احلكم فيها وال الفتوى ا منه تقريره ل
  عليه الصالة والسالم فلم يذكر هلا حكم خمصوص

فهذا الضرب إذا حدثت أسبابه فال بد من النظر فيه وإجرائه على أصوله إن كان من 
كن االقتصار فيها على ما مسع كمسائل السهو اليت ال مي العاديات أو من العبادات

وال إشكال يف هذا الضرب ألن أصول الشرع عتيدة والنسيان يف إجراء العبادات 
فالسكوت عنها على اخلصوص ليس  وأسباب تلك األحكام مل تكن يف زمان الوحي

حبكم يقتضي جواز الترك أو غري ذلك بل إذا عرضت النوازل روجع ا أصوهلا فوجدت 
  يها وال جيدها من ليس مبجتهد وإمنا جيدها اتهدون املوصوفون يف علم أصول الفقهف

أن يسكت الشارع عن احلكم اخلاص أو يترك أمرا ما من األمور : والضرب الثاين
إال أنه مل  وموجبه املقتضى له قائم وسببه يف زمان الوحي وفيما بعده موجود ثابت
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ن احلكم العام يف أمثاله وال ينقص منه ألنه ملا كان املعىن حدد فيه أمر زائد على ما كان مي
كان  )١٨(املوجب لشرعية احلكم العقلي اخلاص موجودا مث مل يشرع وال نبه على السبطا

هم من إذ فُ يف أن الزائد على ما ثبت هنالك بدعة زائدة وخمالفة لقصد الشارع صرحيا
اه)وال النقصان منه عند ما حد هنالك ال الزيادة عليه قصده الوقوف  

  
  :لك عن بعض أهل العلم مع ما يشعر باإلقرارذنقل اإلمام ابن حجر اهليتمي 

وفسر بعضهم البدعة مبا يعم مجيع ما قدمنا وغريه : ()١/٦٥٥(الفتاوى احلديثية قال يف 
هي ما مل يقم دليل شرعي على أنه واجب أو مستحب سواء فعل يف عهده صلى : فقال
جزيرة العرب، وقتال الترك  أو مل يفعل كإخراج اليهود والنصارى من وسلم عليه وآلهاهللا 
ن مفعوال بأمره مل يكن بدعة وإن مل يفعل يف عهده، وكذا مجع القرآن يف املصاحف املا ك

واالجتماع على قيام شهر رمضان وأمثال ذلك مما ثبت وجوبه أو استحبابه بدليل 
  ...شرعي

إمنا قسم البدعة اللغوية ومن قال وىل حسن وغري حسن لماء من قسمها إومن الع: قال
والتابعني هلم أال ترى الصحابة رضي اهللا عنهم  ،فمعناه البدعة الشرعية" كل بدعة ضاللة"

ت اخلمس كالعيدين وإن مل يكن فيه ي، وكرهوا اغري الصلول انذاألبإحسان أنكروا 
  .صفا واملروة قياسا على الطوافاستالم الركنني الشاميني والصالة عقب السعي بني ال

تركه سنة وفعله  مع قيام املقتضى فيكون عليه وآله وسلموكذا ما تركه صلى اهللا 
بدعة مذمومة، وخرج بقولنا مع قيام املقتضي يف حياته تركه إخراج اليهود من جزيرة 
ام العرب ومجع املصحف، وما تركه لوجود املانع كاالجتماع للتراويح فإن املقتضي الت

  اه)يدخل فيه عدم املانع
  

  :قول اإلمام مال أمحد الرومي

                                                 
  ا يف األصل ولعله تصحيفذك )١٨
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البدعة ال تكون يف العبادات البدنية كالصالة والصوم : ( قال يف كتابه جمالس األبرار
ألن عدم وقوع الفعل يف الصدر األول إما لعدم احلاجة إليه أو  راءة إال سيئةكر والقذوال

  .كراهة وعدم مشروعيةأو لعدم تنبه أو لتكاسل أو ل لوجود مانع
واألوالن منتفيان يف العبادات البدنية احملضة ألن احلاجة يف التقرب إىل اهللا ال تنقطع ومل 

مل يبق إال ، عدم التنبه والتكاسل عليه وآله وسلموال يظن بالنيب صلى اهللا ، مينع منها مانع
  كوا سيئة غري مشروعة

 ذة احملضة بصفة مل تكن يف زمن الصحابة إلك يقال لكل من أتى يف العبادات البدنيذوك
لو كان وصف العبادة يف الفعل املبتدع يقتضي كوا بدعة حسنة ملا وجد يف العبادات 

فمن قال حبسنها قيل له ما ثبت حسنه باألدلة الشرعية فهو إما غري بدعة ... بدعة مكروهة
  ...لة وخارجا عنهاوإما بدعة لكنه خمصوص من عموم األد... م الشرعذفال يتناوله 
-لداعي احلاجة بعد أن مل يكن أن كل ما أحدث ينظر يف سببه فإن كان : واحلاصل

وقد ] أي الداعي[أو كان  -،نظم الدالئل لرد الشبه اليت مل تكن يف عصر الصحابةك
كجمع القرآن فإن املانع منه - عليه وآله وسلمترك لعارض زال مبوت النيب صلى اهللا 

وإال فإحداثه  ،وقد زال كان حسنا -زال يرتل فيغري اهللا ما يشاءكون الوحي ما ي
اه وانظر اإلبداع يف مضار )مبحض العبادات البدنية القولية والفعلية تغيري لدين اهللا

  ٤٤-٤٣االبتداع لعلي حمفوظ ص
 ،متابعة البن تيمية والشاطيبإمنا هو قول ابن الرومي وما نقله ابن حجر اهليتمي أن  وظاهر
حتمال كون ما نقله ابن حجر هو يف البدعة احلقيقية ال اإلضافية ألن ابن حجر ال مع ا

هناك  مينعون منها وأيضا شافعي وقد تقدم معنا أن الشافعية ال وهفمينع من البدعة اإلضافية 
لك أنه جييز االحتفال باملولد النبوي ذج عن ابن حجر يف جواز البدعة اإلضافية ومن ذمنا

  له ى احلديثيةكما يف الفتاو
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  اخلامتة نسأل اهللا حسنها
  يف خالصة البحث

  
   :أن البدعة إما يف االعتقاد وإما يف العمل :خالصة ما سبق

  ة لها مذمومة وهي إما مكفرة أو مفسقفالبدعة يف االعتقاد ك
والبدعة يف العمل منها ما هو حممود ومنها ما هو مذموم عند مجاهري أهل العلم وقال 

  فاخلالف حقيقي ةيف البدعة اإلضافي مذمومة واخلالف لفظي إالبعضهم كلها 
  :إما حقيقية وإما إضافية لمإن البدعة يف العمث 

  كلها مذمومة وفالبدعة احلقيقية وهي ما أحدث بأصله ووصفه 
منها تقييد املطلق و: صور منها اهلووالبدعة اإلضافية وهي ما شرع بأصله وأحدث بوصفة 

  إطالق املقيد 
، ذلك بعض أهل العلمبشروط ذكرناها وكره تقيد املطلق فاجلمهور على جواز ذلك أما 

ومنها ما ، منها ما هو مقصود وهو األصل فال جيوز إطالقه :املقيداتوأما إطالق املقيد ف
سواء من حيث الزيادة أو من عند مجهور أهل العلم هو غري مقصود وهذا جيوز إطالقه 

  هو عدم التبديل عند الكلحيث التبديل إال أن األفضل 
  : شجرة بيانية تلخص كل البحثوهذه 

  البدعة                                  
  عملية                              اعتقادية                   

  إضافية           حقيقية                  مكفرة               مفسقة 
  كلها مذموم                                             

  إطالق مقيد          تقييد مطلق                                                     
  اجلمهور على اجلواز بشروط                                             

غري مقصود                                                                                   مقصود                                                                    
                                                                      تبديل      زيادة                                                                             

  اجلمهور على اجلواز                                                                        
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  عبد الفتاح بن صاحل قديش اليافعي 
  صنعاء    -اليمن  

  هـ ١٤٢٦غرة ذي العقدة 
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 )عدن) (العقيدة –الفقه(فضيلة الشيخ عبد الرمحن مرعي العدين  - ٥

 )عدن) (الفقه(فضيلة الشيخ عبد اهللا بن أمحد املرفدي  - ٦

 )عدن) (مقاصد الشريعة(فضيلة الشيخ علي بن حممد بارويس  - ٧

 )قطر) (أصول الفقه(فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد العزيز الكردي  - ٨

 )حضرموت) (تزكية وسلوك(فضيلة الشيخ عمر بن حممد بن حفيظ  - ٩

 )صعدة) (النحو(فضيلة الشيخ عوض البكايل  -١٠

) القرآن قراءة حفـص (كنوي فضيلة الشيخ حممد عبد العلي الباره بنكوي الل -١١
 )قطر(

–البحث واملنـاظرة –املنطق(فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى حممود البنجويين  -١٢
 )قطر) (البالغة

 )دمشق) (قواعد الفقه–الفقه(فضيلة الشيخ الدكتور مصطفى ديب البغا  -١٣

 ) رمحه اهللا–صعدة) (التفسري–احلديث(فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الوادعي  -١٤

 وغريهم  -١٥

 
  :اإلجازة حبسب حروف اهلجاء مشايخ
 )عدن(فضيلة الشيخ أبو بكر العدين بن علي املشهور  - ١



 ١٨٢

 )األحساء(فضيلة الشيخ أمحد الدوغان األحسائي  - ٢

  )رمحه اهللا–مكة(فضيلة الشيخ أمحد بن جابر جربان الضحوي مث املكي  - ٣
 )امة(فضيلة الشيخ أمحد بن عبد الرمحن القدميي  - ٤

 )اهلند(ره بنكوي فضيلة الشيخ حممد إلياس البا - ٥

 ) صنعاء(فضيلة الشيخ الدكتور حسن بن حممد مقبول األهدل  - ٦

 ) امة(فضيلة الشيخ محود مشيلة األهدل  - ٧

 )أندونيسيا(فضيلة الشيخ ذو الكفل بن إمساعيل الربليسي  - ٨

 )املدينة(فضيلة الشيخ زين بن مسيط  - ٩

 )اهلند(فضيلة الشيخ زين العابدين األعظمي  -١٠

 )حضرموت(ن عبد اهللا الشاطري فضيلة الشيخ سامل ب -١١

 )اهلند(فضيلة الشيخ حممد سامل القامسي  -١٢

 ) حضرموت(فضيلة الشيخ سعد العيدروس  -١٣

 )اهلند(فضيلة الشيخ سعيد باملبوري  -١٤

 )أندونيسيا( فضيلة الشيخ سفيان نور مربو عبد اهللا طيب  -١٥

 )جدة(فضيلة الشيخ سلمان أبو غدة  -١٦

 )نداهل(فضيلة الشيخ سلمان احلسين الندوي  -١٧

 )تعز( فضيلة الشيخ سهل بن إبراهيم بن عقيل  -١٨

 )اهلند(فضيلة الشيخ حممد شاهد السهارنفوري  -١٩

 ) تركيا(فضيلة الشيخ صاحل بن أمحد الغرسي  -٢٠

 )صنعاء(فضيلة الشيخ صاحل البيض  -٢١

 )الرياض(فضيلة الشيخ صاحل بن حممد األمسري  -٢٢

 ) اهلند(فضيلة الشيخ حممد طيب الديوبندي  -٢٣

 )اهلند(مد عاقل السهارنفوري فضيلة الشيخ حم -٢٤

 )امة(فضيلة الشيخ عبد الرمحن الوشلي  -٢٥

 )امة(فضيلة الشيخ عبد الرمحن مشيلة األهدل  -٢٦



 ١٨٣

 ) كينيا(فضيلة الشيخ عبد القادر العيدروس  -٢٧

 ) جدة(فضيلة الشيخ عبد اهللا بن أمحد الناخيب  -٢٨

 ) حضرموت(فضيلة الشيخ عبد اهللا بن علوي بن شهاب  -٢٩

 )امة ( د اهللا بن عمر األهدل فضيلة الشيخ عب -٣٠

 ) امة(فضيلة الشيخ علي الزيلعي  -٣١

 )امة(فضيلة الشيخ علي بن حممد البطاح  -٣٢

 )حضرموت(فضيلة الشيخ علي املشهور بن حفيظ  -٣٣

 )امة(فضيلة الشيخ علي املضوين  -٣٤

 )امة(فضيلة الشيخ على بن عبد الرمحن القدميي  -٣٥

 )رمحه اهللا–مكة( فضيلة الشيخ علي بن عبد اهللا األهدل -٣٦

 )حضرموت( فضيلة الشيخ علي بن حممد العطاس  -٣٧

 )مكة(فضيلة الشيخ عمر بن حامد اجليالين  -٣٨

 )حضرموت(فضيلة الشيخ عمر بن حممد بن حفيظ  -٣٩

 )صنعاء(فضيلة الشيخ قاسم حبر القدميي  -٤٠

 ) مكة-املدرسة الصولتية(فضيلة الشيخ ماجد رمحت اهللا  -٤١

 )دةج(فضيلة الشيخ جمد بن أمحد مكي  -٤٢

 )صنعاء ( فضيلة الشيخ حممد بن إمساعيل العمراين  -٤٣

 )كينيا(فضيلة الشيخ حممد البيض  -٤٤

 )مكة(فضيلة الشيخ حممد بن حسني القدميي  -٤٥

 ) الرياض(فضيلة الشيخ حممد بن عبد اهللا آل رشيد  -٤٦

 ) باكستان(فضيلة الشيخ الدكتور حممد طاهر القادري  -٤٧

 )قطر(اللكنوي  فضيلة الشيخ حممد عبد العلي الباره بنكوي -٤٨

 ) امة(فضيلة الشيخ حممد عزي األهدل اإلدريسي  -٤٩

 )صنعاء(فضيلة الشيخ حممد بن علي عجالن  -٥٠

 )املدينة(فضيلة الشيخ حممد عوامة  -٥١



 ١٨٤

 ) امة(فضيلة الشيخ حممد فقرية  -٥٢

 ) املدينة(فضيلة الشيخ حممد منر اخلطيب  -٥٣

 )السودان(فضيلة الشيخ مساعد البشري  -٥٤

 )دمشق(ر مصطفى ديب البغا فضيلة الشيخ الدكتو -٥٥

 )مكة(فضيلة الشيخ الدكتور نبيل بن هاشم الغمري  -٥٦

 )اهلند(فضيلة الشيخ نعمة اهللا األعظمي  -٥٧

 )اهلند(فضيلة الشيخ نصري أمحد خان  -٥٨

 )األحساء(فضيلة الشيخ وليد بن عبد اللطيف العرفج األحسائي  -٥٩

 )امة(فضيلة الشيخ حيي البحر األهدل  -٦٠

 )األحساء(أيب بكر املال األحسائي فضيلة الشيخ حيي بن  -٦١

 )جدة(فضيلة الشيخ الدكتور حيي بن عبد الرزاق الغوثاين  -٦٢

 )اهلند(فضيلة الشيخ حممد يونس اجلنفوري  -٦٣

 وغريهم  -٦٤

 
  :مشايخ املذاكرة حبسب حروف اهلجاء

 ) املدينة(فضيلة الشيخ الدكتور خليل مال خاطر  - ١

 )دمشق(فضيلة الشيخ صادق حبنكة امليداين  - ٢

 )رمحه اهللا–دمشق(الشيخ الدكتور عبد الرمحن حبنكة امليداين  فضيلة - ٣

 )قطر(فضيلة الشيخ الدكتور عبد اهللا الفقيه الشنقيطي  - ٤

 )حضرموت(فضيلة الشيخ عبد اهللا بن فيصل األهدل  - ٥

 ) صنعاء(فضيلة الشيخ عبد اهللا بن حممد احلاشدي  - ٦

 ) صنعاء(فضيلة الشيخ عبد اميد الرميي  - ٧

 )صنعاء(ايد الزنداين فضيلة الشيخ عبد  - ٨

 ) دمشق(فضيلة الشيخ الدكتور حممد احلسن البغا  - ٩

 )مريتانيا(فضيلة الشيخ حممد احلسن الددو  -١٠

  )صنعاء(فضيلة الشيخ حممد بن موسى البيضاين  -١١



 ١٨٥

 )دمشق(فضيلة الشيخ حممد كرمي راجح  -١٢

 )مأرب(فضيلة الشيخ مطصفى بن إمساعيل أبو احلسن املصري  -١٣

 )دمشق(ر مصطفى بن سعيد اخلن فضيلة الشيخ الدكتو -١٤

 )املدينة(فضيلة الشيخ الدكتور حيي اليحي  -١٥

 وغريهم -١٦

 
  :املؤلفات حبسب حروف اهلجاء

عجـل اهللا بإمتامـه   (األحاديث الواردة يف فضائل اليمن وأهله مجع ودراسة  - ١
 ) وطبعه

 ) هذا البحث(البدعة اإلضافية بني ايزين واملانعني دراسة مقارنة  - ٢

  )حتت الطبع(ني بني ايزين واملانعني دراسة مقارنة التربك بالصاحل - ٣
 )حتت الطبع( جسيم واسمة وحقيقة عقيدة السلف يف الصفات اإلهلية الت - ٤

 )عجل اهللا بطبعه(تعطري األنام بذكر من رأى ربه يف املنام  - ٥

مؤسسة الرسـالة  –مطبوع–حبث املاجستري(التمذهب وأحكامه دراسة مقارنة  - ٦
 ) ناشرون

 )عجل اهللا بطبعه(الصاحلني بني ايزين واملانعني دراسة مقارنة التوسل ب - ٧

منشـور  (شد الرحل لزيارة القرب الشريف بني ايزين واملانعني دراسة مقارنة  - ٨
 )على النت

 )عجل اهللا بإمتامه ونشره) (فوائد متفرقة( صيد القلم  - ٩

 )عجل اهللا بطبعه(مقارنة دراسة  الفوات واإلحصار وأحكامهما -١٠

  )مطبوع( )حماولة تأصيلية ورؤية جديدة(طريق إىل األلفة اإلسالمية يف ال -١١

 )حتت الطبع(قرآن قدمي أم حمدث؟ يف مذهب أهل احلديث واحلنابلة ال -١٢

 الفهـم السـليم   بني، ما عبدتك طمعا يف جنتك وال خوفا من نارك: مقولة -١٣
 )حتت الطبع(والفهم السقيم 

 )عجل اهللا بطبعه(جمموع الفتاوي  -١٤

 ) عجل اهللا بطبعها(مصطلح احلديث مذكرة يف  -١٥



 ١٨٦

 )عجل اهللا بطبعه(مسائل يف التصوف  -١٦

 )صنعاء-دار اجليل–مطبوع(املنهجية العامة يف العقيدة والفقه والسلوك  -١٧

 وغريها -١٨

 
  :األحباث واملقاالت حبسب حروف اهلجاء

 )عجل اهللا بنشره(األخذ من اللحية دراسة مقارنة  - ١

 ) منشور على النت(قهية افتتاح خطبيت العيد بالتكبري دراسة ف - ٢

 )عجل اهللا بنشره(تأدية النوافل يف السفر دراسة مقارنة  - ٣

 )منشور على النت(تعليق حول اعتبار األشاعرة واملاتريدية من أهل السنة  - ٤

 )منشور على النت(التفسري اإلشاري دراسة تأصيلية  - ٥

 ) منشور على النت(التكبري اجلماعي والذكر اجلماعي دراسة مقارنة  - ٦

 )منشور على النت(ار العمرة دراسة فقهية تكر - ٧

 ) منشور على النت(حكم اختاذ السبحة والذكر ا دراسة مقارنة  - ٨

منشور على (حكم التجسيم واسمة يف املذاهب األربعة دراسة فقهية مقارنة  - ٩
 ) النت

 )منشور على النت(حكم تعدد احلكام والدول اإلسالمية دراسة فقهية  -١٠

 )منشور على النت( املذاهب الثمانية دراسة فقهية حكم جهاد االحتالل يف -١١

 ) منشور على النت(حكم سب الصحابة يف املذاهب األربعة  -١٢

 )عجل اهللا بإمتامه ونشره(دراسة فقهية ، حكم قتل املدنيني يف املذاهب األربعة -١٣

 )منشور على النت(حكم القول خبلق القرآن يف املذاهب األربعة  -١٤

 )عجل اهللا بنشره(ارنة احللف بغري اهللا دراسة مق -١٥

 )منشور على النت(الذكر باالسم املفرد دراسة مقارنة  -١٦

منشور على (رفع اليدين بالدعاء بعد املكتوبة والدعاء اجلماعي دراسة مقارنة  -١٧
 )النت

 )منشور على النت(رمي اجلمار قبل الزوال دراسة مقارنة  -١٨

 )عجل اهللا بنشره(الصالة يف مسجد فيه قرب دراسة مقارنة  -١٩



 ١٨٧

 )منشور على النت(وم شهر رجب دراسة مقارنة ص -٢٠

 )عجل اهللا بنشره(الضرب بالدف دراسة مقارنة  -٢١

عجـل اهللا  (العدل بني الزوجات فيما زاد على النفقة الواجبة دراسة فقهيـة   -٢٢
 )بنشره

 ) عجل اهللا بإمتامه ونشره) (اخلشوع(العلم املرفوع  -٢٣

 )ر على النتمنشو(قول صدق اهللا العظيم بعد التالوة دراسة فقيهة  -٢٤

  )منشور على النت(قيام ليلة النصف من شعبان وليليت العيد دراسة مقارنة  -٢٥
 )منشور على النت(مسح الوجه باليدين بعد الدعاء دراسة مقارنة  -٢٦

 )منشور على النت(نسيان القرآن بعد حفظه دراسة فقهية  -٢٧

 عجل اهللا(هل العمل شرط يف صحة اإلميان يف مذهب احلنابلة وأهل احلديث؟  -٢٨
 ) بإمتامه ونشره

 )منشور على النت(دراسة تأصيلية ! هل الفطرة دليل؟ -٢٩

  وغريها -٣٠
  :الرحالت العلمية والدعوية

  : داخل اليمن
بيـت  –زبيد–املراوعة–أبني–يافع–حلج–إب–احلديدة–صعدة–حضرموت–عدن–صنعاء
  وغريها -حجة–تعز–البيضاء–ذمار–مأرب–الزيدية–الضحي–الفقيه

  :خارج اليمن
: اهلنـد  -بنجالدش -سوريا–قطر –) األحساء–جدة–الرياض–املدينة–كةم: (السعودية

 -األردن-كينيـا -مصر-ماليزيا-أندونيسيا-)امليوات-كالكتا-دهلي-سهارنفور-ديوبند(
  وغريها

  


