
 هل البدعة تدخل يف العادات؟ أم هي خاصة ابلعبادات؟ وكيف نفهم : ما رأى املسلمون حسنا فهو حسن؟ 
 ما صحة هذا الكالم ؟ وما رأيك هبذا االستدالل ؟ 

 البدعة ال تدخل يف العادات ،بل هي داخله يف العبادات . 
 فهذه عادة حسنة ال بدعة .فإذا اعتاد الناس على عمل خري أو قول خري عند أي مناسبة أو لقاء 

قال ابن مسعود رضي هللا عنه :"ما رآه املسلمون حسن ،فهو عند هللا حسن ،وما رآه املسلمون قبيح فهو عند 
 هللا قبيح ". 

 وكان الصحابة يهنئ بعضهم بعضا يف املناسبات واألعياد ،واجلمعة يوم عيد للمسلمني .
 من فاتته اجلماعة . وقد كان السلف يهنئون من صلى مجاعة ويعزون 

 وأجاز اإلمام النووي املصافحة بعد كل صالة والدعاء ابلقبول ، وعدها من العادات احلسنة .
 فال يقال يف شيء إنه بدعة إال إذا خالف نًصا صرحًيا .

 وال يوجد نص يف املسألة أصال حيرم ذلك ، بل فيها ما يؤيد التهنئة ويعضدها . 
 أصل له إال إذا كان دين اإلسالم ال يدل عليه ،ال بعمومه وال خبصوصه .  كما ال يقال يف شيء : أنه ال 

 فالقول أبنه ال أصل له ، هذا قول جمازفة وجرأة على الفتوى بغري علم وال إحاطة .
هذه الرسالة من أحد اإلخوة ، يقول : من اعتاد ِمن الناس على عمل  خري أو قول خري عند  مناسبة  فهذه 

 عادة 
 انت البدعة عادة نقوم مبواليد وليلة شعبان ورجبخالص إذا ك

 وعندان يف شعبان يصنعون أكال ويدعون له كل الناس ابسم عشاء أموات 
 كل ليلة عند واحد يف القرية 

 شيخنا الفاضل نريد توضيح  حىت ال ندخل يف العادات والتقاليد 
 وحفظك هللا ورعاك وسدد هللا خطاك ونفع هللا بك اإلسالم واملسلمني

 
 اجلواب :

 
 وعليكم السالم ورمحة هللا وبركاته 

 آمني ، ولك مبثل ما دعوت . 
 



 هذا غري صحيح 
 واستدالل يف غري َمححّله .

 وأبدأ يف اجلواب عن االستدالل بقول ابن مسعود رضي هللا عنه . 
 

وحجد قلب َممد صلى  هللا عليه وسلم خري  قال ابن مسعود رحضي هللا عنه : إن هللا نحظحر يف قلوب العباد ، ف ح
وحجد قلوب   الحته ، مث نحظحر يف قلوب العباد بعد قلب َممد ، ف ح قلوب العباد ، فاْصطحفاه ِلنحفسه ، فابْ تحعثه ِبِرسح

ًنا ، فهو عند هللا  سح ا رحأى املسلمون حح أصحابه خري قلوب العباد ، فجعلهم ُوزحراء نحِبّيه ، يُ قحاتُِلون على ِدينه ، فمح
ن ، وما  سح ّيئ . رواه اإلمام أمحد ، واحلاكم وصححه ، ووافقه الذهيب ، وحّسنه  حح ّيئا ، فهو عند هللا سح رحأوا سح

 السخاوي واألرنؤوط ، وصححه األلباين . 
 وقد رحأى الصحابة مجيعا أن يحستحخِلفوا أاب بكر رضي هللا عنه . وزاد احلاكم : 

 
 وهذا ليس فيه دليل على استحسان الِبدحع ؛ ألمور : 

أن ابن مسعود رضي هللا عنه احتحّج به على ِصّحة ِخالفة أيب بكر رضي هللا عنه ، وقد أمْجحع عليها  ألول :ا
 الصحابة رضي هللا عنهم .

 
أن هذا خاّص ابلصحابة رضي هللا عنهم ؛ ألن هللا تبارك وتعاىل ونحِبّيه صلى هللا عليه وسلم زحّكاهم ،  الثاين :

 وليس هذا ِلغريهم . 
 

ن" ، يف كل زمان ومكان ،   ث :الثال سح ًنا ، فهو عند هللا حح سح ا رحأى املسلمون حح أننا لو افَتححْضنا عموم قوله : "فمح
مل يكن فيه ُحّجة على الِبدحع ؛ ألن ما رآه املسلمون مجيعا : إمْجحاع ، واألّمة ال جتتمع على ضاللة ، كما قال 

 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم . 
تحّج به على مسألة ؛ ألن قول العامل حُيْتحّج له ، وال حُيْتحّج ِبه . فحِلذا : ال يُ  ول عحامل ، وَنح  كن أن أنُخذ ِبقح

 
اء يف األرض ِمن ِعباده ي حْعِرُضون أعمال العباد على ِكتاب هللا ، فإذا  قال احلْحسن البصري : لن يزال هلل ُنصححح

الحُفوه عحرح  ُدوا هللا ، وإذا خح ى محن اهتدى . وحاف حُقوه محِح ن ضحّل ، وُهدح  ُفوا ِبِكتاب هللا ضحاللة مح



ات الضالل ، فاْعِرف احلْحّق ت حْعِرف أهله إن كنت ساِلكا  ارح يف محتحاهح وقال الغزايل : محن عحرف احلّق اِبلّرِجال حح
 طحريق احلْحّق .

ٍد يف مسائ ول أحح ٍد أن حيحْتحّج ِبقح ل النِّزحاع ، وإمنا احْلُّجة : النص واإلمجاع  وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية : وليس ألحح
ال بعض الُعلماء ؛ فإن أقوال الُعلماء حُيْتحّج هلا  رَّر ُمقحّدمحاته ابألدلة الشرعية ال أبقْ وح نْ بحط ِمن ذلك تُ قح ، ودليل ُمْست ح

 ابألدلة الشرعية ال حُيْتحّج هبا على األدلة الشرعية . اه  . 
 

ه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  أن النصوص كثرية يف الرابع :  رّد الِبدحع وإبطاهلا ، وحوحْصفها اِبلّضاللة ، وما وحصحفح
نا !  سح  اِبلضَّالل ال ُيكن أن يكون حح

ْبل هللا ،  قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : أالح وإين اترك فيكم ثقلني : أحدُُها ِكتاب هللا عز وجل ، هو حح
رحكه كان على ضاللة . رواه مسلم .محن اتّبعه كان على اهلُْ   دى ، ومحن ت ح

ُتُحا ، وحُكلُّ ِبْدعحٍة ضحاللحة . رواه مسلم . َثح رُّ األُُموِر َُمْدح  وكان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول يف ُخطحِبه : وحشح
 

 قال الشيخ األلباين رمحه هللا عن قول ابن مسعود رضي هللا عنه : 
وز أن حُيْتحّج به يف ُمعحارحضة النصوص القاطعة يف أن " كل ِبْدعة ضاللة " ، كما صحّح   وُقوف ؛ فال َيح هذا احلديث مح

 عنه صلى هللا عليه وسلم . اه  . 
 

ّل ، مع أ ن وقد نّص العلماء : على أن اخللفاء الراشدين املهِديِّني ال ُيكن أن حُيِدثُوا شيئا يف ِدين هللا عحّز وحجح
ر ابالقتداء ابلشيخني : أيب بكر وعمر رضي هللا عنهما   النيب صلى هللا عليه وسلم أْوصحى ابلتمّسك ِبُسّنتهم ، وأمح

. 
 

قال ابن حزم : فمن أابح أن يكون للخلفاء الراشدين ُسنَّة مل يحسّنها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقد أابح أن  
رَّمه رسول هللا صلى حيُحّرِموا شيئا كان حالاًل على عهده  صلى هللا عليه وسلم إىل أن مات ، أو أن حيُِّلوا شيئا حح

ها   رحضح هللا عليه وسلم ، أو أن يُوِجبوا فريضة مل يُوِجبها رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، أو أن يُْسِقطُوا فريضة ف ح
وَّزح منها شيئا فهو كافر ُمْشِرك رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومل يُسقطها إىل أن مات ؛ وكل هذه الوجوه  محْن جح

 إبمجاع األمة ُكّلها بال خالف ، وابهلل تعاىل التوفيق . اه . 
 



 خبالف محن أتى ِمن بعد الصحابة رضي هللا عنهم ، فإن أفعاهلم ليست ِبّجة . 
م  قحدِّ ر عن اْلُمت ح ٌد منهم ، فإنه قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا : وكل قحول يحنفرد به املتأخِّ ني ومل يحسبقه إليه أحح

 يكون خطأ ، كما قال اإلمام أمحد بن حنبل : إايك أن تتكلم يف مسألة ليس لك فيها إمام . اه  . 
 

 وسبق اجلواب عن :
ْوِلد الّنبوّي ؟  ما الّضرر ِمن االحتفال اِبْلمح
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ة بعد  وأّما ما قيل عنه : إنه ِمن قحبيل العادات ؛ فغري صحيح ؛ ألنه ذُِكر أمثلة ِمن الِعبادات ، مثل : املصافححح
 كل صالة ، والدعاء اِبلقحبول .. 

ر اإلمام الشاطيب .ويُ   ضاف إىل ذلك : أن ِمن العلماء محن يُدِخل العادات يف الِبدحع ، كما ذحكح
 

 وحىت نكون على بّينة : نُعرِّف الِبدعة ، ونُعرِّف الِعبادة . 
ْرِعيَّةح يُ ْقصح  يِن ُُمَْتححعحٍة ، ُتضحاِهي الشَّ ا قال اإلمام الشاطيب يف تعريف الِبدعة : طحرِيقحٍة يف الدِّ ُلوِك عحلحيْ هح ُد اِبلسُّ

انحُه .  عحبُِّد ّلِِلَِّ ُسْبحح  اْلُمبحالحغحُة يف الت َّ
ا اِبْلِعبحادحاِت، وحأحمَّ  ُصُّهح ِإمنَّحا َيح ا عحلحى رحْأِي محن ال يُْدِخُل اْلعحادحاِت يف محْعَنح اْلِبْدعحِة ، وح ذح هح لح قال : وح ا عحلحى رحْأِي محن أحْدخح

الح اْلعحادِ  ُقوُل : األحْعمح  يَّةح يف محْعَنح اْلِبْدعحِة ، ف حي ح
ا محا يُ ْقصحُد ابِ  ُلوِك عحلحيْ هح ْرِعيَّةح ، يُ ْقصحُد اِبلسُّ يِن ُُمَْتححعحٌة ، ُتضحاِهي الشَّ ْرِعيَِّة . اه  .  اْلِبْدعحُة : طحرِيقحٌة يف الدِّ  لطَّرِيقحِة الشَّ

 
ٌم جاِمع ِلُكل ما حُيبه هللا وي حْرضاه ِمن األقوال واألفعال الظاهرة وأّما تعريف العبادة ؛ فحعّرفها العلماء : أبهنا اس

 والباطنة .
 

ّاه النيب صلى هللا عليه وسلم ِعبادة ؛ فقال عليه الصالة والسالم : إن الدعاء هو العبادة   والدعاء ِعبادة ، بل َسح
( . رواه . مث قرأ : )وحقحالح رحبُُّكُم اْدُعوين أحْستحِجْب لحُكْم ِإنَّ الَّ  نَّمح دحاِخرِينح هح يحْدُخُلونح جح ِذينح يحْستحْكِِبُونح عحْن ِعبحادحِت سح

أمحد والبخاري يف األدب املفرد وأبو داود والَتمذي وابن ماجه والنسائي يف الكِبى وابن أيب شيبة واحلاكم ، 
 وقال :صحيح اإلسناد ، وابن حبان ، وصححه األلباين واألرنؤوط .
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ر هبا .  ة ِعبادة ، فإن النيب صلى هللا عليه وسلم حّث عليها وأمح  واْلُمصافححح

ا ق حْبلح أحْن ي حفْ  ُمح اِن ِإالَّ ُغِفرح هلح تحصحافححح نْيِ ي حْلتحِقيحاِن ف حي ح ِقحا . رواه قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : محا ِمْن ُمْسِلمح َتح
 ، وصححه األلباين واألرنؤوط .اإلمام أمحد وأبو داود والَتمذي وابن ماجه 

 
 ! إنه ال يُقال يف شيء : " إنه ِبدعة " إالّ إذا خالحف نّصا صرحياوأما قول : 

 
فهذا ال يحقول به أهل الِعْلم ، ومل ي حْفِهمه أصحاب َممد صلى هللا عليه وسلم ورضي هللا عنهم ، بل الِبْدعة  

تحوِقيِفّية ؛ فال يُؤتحى ِبِعبادة إالّ فيما ُشرِع لنا يف ِكتاب ربّنا وعلى ِلسان رسولنا ضاللة ، واألصل يف العبادات أهنا 
 الكرمي صلى هللا عليه وسلم ، وهو الذي ال يحنِطق عن اهلوى .

 
ْرك االبِتداع .  ّنة ، وت ح  وكان الصحابة رضي هللا عنهم يُوُصون ابلّتمّسك ابلسُّ

 
ه : إان ن حْقتحِدي وال ن حبْ تحِدي , ون حّتِبع وال ن حبْ تحدِع , ولحن نحِضّل ما َتححّسكنا اِبألثر . قال عبد هللا بن مسعود رضي هللا عن

 رواه اإلمام الاللكائي .
 وقال رضي هللا عنه : اتِّبُعوا وال ت حبْ تحِدُعوا , فقد ُكِفيُتم . رواه اإلمام الدارمي .

لُت على ابن عباس رضي هللا عنهما ، فقلت : أْوِصين . فقال : نحعم ،   وقال عثمان بن حاضر األزدي : دحخح
 عليك بِتحقوى هللا واالستقامة ، اتِّبع وال ت حبْ تحدِع . رواه اإلمام الدارمي .

ُفوا  وم ، وُقل مبحا قحاُلوا ، وُكّف عّما كح نَّة ، وحِقف حيث وحقحف القح ك على السُّ وقال اإلمام األوزاعي : اصِِب نفسح
بيل  ُعك ما وحِسعهم . رواه أبو نُعيم يف " ِحْليحة األولياء " .عنه ، واْسُلك سح لحِفك الصاحل ؛ فإنه يحسح  سح

 
وقال شيخنا العثيمني رمحه هللا : األصل يف العبادات أهنا توقيفية ، يعين : اإلنسان ال ي حتحعّبد هلل ِبشيء إالّ مبحا  

نحا( . اه  .  وِله تعاىل : )وحأحرانح محنحاِسكح رحع ؛ ِلقح  شح
 

ال يُقال يف شيء " إنه ال أصل له " إاّل إذا كان ِدين اإلسالم ال يحدّل عليه، ال ِبعمومه وال وكذلك قوله : 
 خبُصوصه ! 



 وهذا ِمن شأنه أن يفتحح أبواب الِبدحع والضالالت ! 
ّج يف شّوال مثال ؟! ِبُّجة أن احلّج له أْصل يف ِدين اإلسالم ! وأن شهر ش وال ِمن أشهر  وهل يُؤذحن إبقامة حح

 احلّج !
أو يُؤذحن إبقامة صالة سادسة يف اليوم والليلة ؟؟ ِبُّجة أن الصالة مشروعة ، وأن اإلسالم جاء هبا ، وأهنا ِفْعل  

ن ، وقُربحة إىل هللا !!  سح  حح
 وهكذا ... 

ر الصحابة رضي هللا عنهم اْخَِتحاع طحرِيقة يف ِذْكر هللا ، وإن كان الذّْكر محشرو  ًعا ، وله أصل يف ِدين هللا ؛ وقد أْنكح
 ألهنم رحأوا أن ذلك ِمن ف حْتح " ابب الضاللة " !

ت الطّرِيقة !!  تحّج عليهم أهل الِبدحِع أِبّن ِذْكر هللا له أْصل يف ِدين هللا ، وأن عّد األذكار مشروع ، وإن اْختلحفح  ومل حيح
 

ال يُقال يف شيء " إنه ال أصل  ط الِبْدعحة عندهم أنه )مث يُقال هلم : ما هي الِبدحع اليت تكون ضاللة إذا كان ضابِ 
 ( ؟؟؟ له " إالّ إذا كان ِدين اإلسالم ال يحدّل عليه ، ال ِبعمومه وال خبُصوصه 

 
 ومحن عحّرف الِبدحع هبذا التعريف ِمن أهل الِعْلم الثّقات ؟!

ع هذا الضاِبط للِبدحع ؟؟   ومحن وحضح
 

يتكلَّم عن الِبدحع ، ويعِرف ضواِبط الِبدع واالبِتداع : أوِصيه أبن يقرأ ِكتاب " االعتصام " وأُوِصي محن أراد أن 
 لإلمام الشاطيب قراءة ُمتفّحصحة ُمتحجّردا عن اهْلحوى وتقليد الشيوخ . 

 فإن التقليد محذُموم ! 
قال ابن عبد الِب يف " جامع بيان الِعْلم " : التقليد عند العلماء غري االتِّباع ؛ ألن االتِّباع هو ت حتحبع القائل على  

َبح   ول وال معناه ، وَتح وله وأنت ال تحعِرف وحْجه القح نح لك ِمن فحضل قوله وِصّحة محْذهبه . والتقليد أن تقول ِبقح ما ابح
بَّ  ول به يف  محن ِسواه ، أو أن ي حت ح نح لك فساد قوله ؛ وهذا َمُحرَّم القح ابة ِخالِفه ، وأنت قد ابح هح ّتبعه مح طؤه فت ح ني لك خح

 ِدين هللا سبحانه وتعاىل . اه  . 
 

 وسبق التفصيل هنا : 
 مىت يكون العمل الصاحل مقبواًل ؟



haad.net/vb4/showthread.php?t=261ers-http://al 
 

نة ما يدّل عليه ؟  ما ُحكم الذِّْكر اجلماعي ؟ وهل ورد يف السُّ
ershaad.net/vb4/showthread.php?p=20372-https://al 

 
 وللفائدة :

 السنة واجلماعة ؟هل األشاعرة واملاتريدية ِمن أهل 
ershaad.net/vb4/showthread.php?t=15260-http://al 

 
 ما حكم التقليد يف تصحيح وتضعيف األحاديث ؟

ad.net/vb4/showthread.php?t=14305ersha-https://al 
 

 وهللا تعاىل أعلم . 
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