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عن سبيله ) ( القرآن ،األنعام ،)153:إال أن املدخل
ملفهوم البدعة وحتديدها كان وال يزال مثار خالف بني

أكرم اهلل األمة اإلسالمية بأن أكمل هلا الدين فلم
يرتك اإلسالم أمرا إال وقد تعرض له أما بنص صريح

العلماء فمن موسع ملفهوم البدعة إىل حد اإلفراط ومن
مقيد ملفهومها إىل حد التفريط .

مباشر  ،وإما عن طريق تأصيل القواعد واملبادئ العامة
اليت يف ضؤها يستطيع العلماء اجملتهدون استخراج
اإلحكام للنوازل واملستجدات ،قال تعاىل ( ما فرطنا يف
الكتاب من شيئ) )القرآن ،األنعام  38:وقال عز من

االحتفال ،رأس  ،السنة  ،اهلجرية
املقدمة
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله

قائل ( اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت
ورضيت لكم اإلسالم دينا ) ( القرآن،املائدة ، 3 :هذا

كلمات مفتاحية .:البدعة  ،املوسعون ،املضيقون ،

وصحبه ومن وااله

أما بعد
وقد حذر اهلل تعاىل من االبتداع فقال تعاىل ( وأن
هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم
Corresponding Author: Dr. Saad Gomaa Gomaa Zaghloul, Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Mu’azdam Shah
Kuala Ketil 9300, Kedah DarulAman, email: saadgomaa@unishams.edu.my

45

Saad / Journal of Social Science and Humanities, 2(4) 2019, Pages: 45-53

واألحاديث يف هذا الباب كثرية وقد اقتضت طبيعة

من فضل اهلل على األمة اإلسالمية أن أكمل هلا الدين

البحث تقسيمه اىل ثالثة مباحث -:

فلم يرتك اإلسالم ال شاردة وال واردة إال وقد تعرض هلا
أما بنص صريح مباشر  ،وإما عن طريق تأصيل القواعد

املبحث األول  :مفهوم البدعة .

واملبادئ العامة اليت يف ضؤها يستطيع العلماء اجملتهدون

املبحث الثاين  :البدعة بني املوسعيني واملضيقيني .

استخراج اإلحكام للنوازل واملستجدات وكذا ما يطرأ

املبحث الثالث :االحتفال برأس السنة اهلجرية متوذجا.

على اجملتمعات من أعراف وعادات إما باجلواز او باملنع
،قال تعاىل ( ما فرطنا يف الكتاب من شيئ) )القرآن،
األنعام  38:وقد امنت اهلل على عباده بإكماله الدين

املبحث األول  :مفهوم البدعة

فقال عز من قائل ( اليوم أكملت لكم دينكم وأمتمت

تعريف البدعة لغة :البدعة من مادة بدع الشيئ يبدعه

عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا ) (
القرآن،املائدة ، 3 :هذا وقد حذر اهلل تعاىل من

بدعا  ،وابتدعه أنشأه وبدأه  ،والبديع والبدع الشئ

االبتداع فقال تعاىل ( وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه

الذي يكون أوال هي كل ما أحدث على غري مثال

وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ) (القرآن،

سبق سواء كان ذلك يف العقائد أو العبادات ،

األنعام، ،)153:ويقصد بالسبل هنا اليهودية

أواملعامالت أو يف شئون احلياة الصرفة (ابن

والنصرانيه كما تشمل أهل البدع وأصحاب األهواء)(،

منظور 6/8،قال تعاىل ( بديع السموات واألرض) (

القرطيب ،130/7،/1964 ،وقد روي عن النيب صلى

القرآن،األنعام  ، 101 :أي منشئها وموجدها

اهلل عليه وسلم أنه كان يبدأ خطبته بالتحذير من

ومبتدعها وخمرتعها ( 1القرطيب150/6،وهذا املعىن

االبتداع فيقول  :أن أصدق احلديث كتاب اهلل وإن

اللغوي للبدعة ليس حمل خالف بني اجلميع.

أفضل اهلدي هدي حممد صلى اهلل عليه وسلم  ،وشر

تعريف البدعة يف االصطالح :

األمور حمدثاهتا  ،وكل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة

عرفها الشاطيب بتعريفني -:

وكل ضاللة يف النار (ابن حبان199،م1،م178
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فما وافق الشريعة منها هو حسن ويطلق عليه بدعة

األول  :طريقة يف الدين خمرتعة  ،تضاهي الشريعة ،

حسنة  ،وما خالف الشريعة منها فهو بدعة سيئة

يقصد بالسلوك عليها املبالغة يف التعبد هلل عزو وجل .

أدلة املوسعيني

الثاين :طريقة يف الدين خمرتعة تضاهي الشريعة يقصد
بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية (.

الدليل األول  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه :

الشاطيب36/1،

وسلمَ (:من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)

 .ويف لفظ آخر ( :من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو

وعرفها ابن حجر  :ما أحدث وليس له أصل يف

رد) مسلم ،احلديث برقم  .)4590فأفهم رسول اهلل

الشرع (.ابن حجر  ،باب االقتداء بسنة النيب )

احملدث
صلى اهلل عليه وسلم بقوله( ما ليس منه) أن َ

وعرفها اجلرجاين بأهنا( الفعلة املخالفة للسنة (

إمنا يكون مردودا إذا كان على خالف الشريعة ،وأن

اجلرجاين)13/1

احملدث املوافق للشريعة ليس مردودا
َ
الدليل الثاين :ما رواه مسلم يف صحيحه من حديث
جرير بن عبد اهلل البجلي( من سن يف اإلسالم سنة

املبحث الثاين  :البدعة بني املوسعني واملضيقني

حسنة فله أجرها وأجر من عمل هبا بعده من غري أن

أوال البدعة عند املوسعيني

ينقص من أجورهم شىء ،ومن سن يف اإلسالم سنة
سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل هبا من بعده من

يري املوسعون ملفهوم البدعة أن التفصيل والتفريق بني

غري أن ينقص من أوزارهم شىء) (مسلم ،كتاب العلم،

املستحدثات أمر ضروري وال بد منه وذلك باستنباط

باب من سن يف اإلسالم سنة حسنة)

حكم لكل مستجدة أو الشئ املستحدث كل على

الدليل الثالث:أخرج البخاري يف صحيحه عن ِرفاعة بن

حدة وذلك بالرجوع إىل نظائر تلك املستجدات من
الكتاب والسنة ودالالت النصوص  ،وأنه ال بد من

يوما نصلي وراء النيب صلى اهلل
رافع َّ
الزرقي قال :كنا ً

التفرقة بني املستحدثات اليت توافق الشريعة واليت ختالفها

عليه وسلم ،فلما رفع رأسه من الركعة قال( :مسع اهلل

محدا كثرياً
ملن محده) ،قال رجل وراءه :ربنا ولك احلمد ً
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 - 2وقال ابن عابدين  :فقد تكون البدعة واجبة،
كنصب األدلة للرد على أهل الفرق الضالة ،وتعلم

طيبًا مبارًكا فيه ،فلما انصرف قال" :من املتكلم" قال:
أنا ،قال" :رأيت بضعة وثالثني مل ًكا يبتدروهنا أيهم

النحو املفهم للكتاب والسنة ،ومندوبة كإحداث حنو

يكتبها أول" ( البخاري ،كتاب األذان ،باب فضل

رباط ومدرسة ،وكل إحسان مل يكن يف الصدر األول،

اللهم ربنا لك احلمد)

ومكروهة كزخرفة املساجد ،ومباحة كالتوسع بلذيذ

قال احلافظ ابن حجر يف شرحه هلذا احلديث:

املآكل واملشارب والثياب(.ابن عابدين)242/4 ،

(واستدل به على جواز إحداث ذكر يف الصالة غري

وروى احلافظ البيهقي بإسناده يف مناقب الشافعي عن

مأثور إذا كان غري خمالف للمأثور) ( .ابن حجر،

(احملدثات من األمور
الشافعي رضي اهلل عنه قالَ :

287/2

ضربان :أحدمها ما أحدث مما خيالف كتابًا أو سنةً أو

ومن أقوال العلماء يف ذلك -:

إمجاعا ،فهذه البدعة الضاللة ،والثانية :ما
أثرا أو ً
ً

 - 1قال النووي يف كتاب هتذيب األمساء

أحدث من اخلري ال خالف فيه لواحد من هذا ،وهذه

واللغات نقال عن العز ابن عبد السالم:قال

حمدثة غري مذمومة ( .البيهقي)469/1 ،

اإلمام الشيخ اجملمع على إمامته وجاللته

الدليل األول  :قول عمر رض اهلل عنه ملا مجع الناس يف

ومتكنه يف أنواع العلوم وبراعته أبو حممد عبد

صالة الرتاويح على إمام واحد ( نعمت البدعة هذه )

العزيز ابن عبد السالم رمحه اهلل ورضي عنه يف
آخر كتاب القواعد :البدعة منقسمة إىل:

القاري أنه قال:خرجت
فقدروى عبد الرمحن بن عبد
ّ

مع عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه ليلة يف رمضان إىل

واجبة وحمرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة .قال:

املسجد ،فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه

والطريق يف ذلك أن تعرض البدعة على قواعد

ويصلي الرجل فيصلي بصالته الرهط ،فقال عمر :إين

الشريعة ،فإن دخلت يف قواعد اإلجياب فهي

أرى لو مجعت هؤالء على قارىء واحد لكان أمثل ،مث

واجبة أو يف قواعد التحرمي فمحرمة أو الندب

ُيب بن كعب ،مث خرجت معه ليلة
عزم فجمعهم على أ ّ

فمندوبة أو املكروه فمكروهة أو املباح فمباحة
(النووي ،مادة بدع)299/2 ،

أخرى والناس يصلون بصالة قارئهم قال عمر" :نعمت
البدعة هذه"
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( ابو عبداهلل مالك1412،1991،م، )355/1،

بداية التاريخ اهلجري

فالنيب صلى اهلل عليه وسلم مل يسن االجتماع لصالة

موجودا يف بداية اإلسالم ،إىل
مل يك ِن التاريخ اهلجري
ً

الرتاويح وإمنا صالها ليايل مث تركها خمافة أن تفرض

أ ْن استلم أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب -رضي اهلل

عليهم ،فلما مجع سيدنا عمر الناس على إمام واحد

وحتديدا يف السنة الثالثة أو الرابعة من
عنه -اخلالفة،
ً
بعد مرور سبع عشرة سنة على اهلجرة
خالفتِ ِه ،أي َ

ومل يكن هذا يف زمن النيب صلى اهلل عليه وسلم  ،وال
يف زمن أيب بكر مساها بدعة  ،وهذا يدل على أنه رضى

النبوية تقريبًا ،وكان سبب اختاذ حادثة اهلجرة بداية

اهلل عنه  ،وكذا بقية الصحابة – حيث مل يروى عن

للتأريخ عند املسلمني عندما كتب أبو موسى األشعري

أحد منهم انكاره على سيدنا عمر – أهنم يرون تقسيم

-رضي اهلل عنه -إىل عمر بن اخلطاب أمري املؤمنني

البدع الديبنية إىل بدع حسنةن وبدع سيئة .

ليس هلا تاريخ)،
كتابًا قال فيه( :إنَّهُ يأتينَا َ
منك ٌ
كتب َ

االحتفال برأس السنة اهلجرية

فتنبَّهُ عمر -رضي اهلل عنه -لألمر ،ومجع الصحابة

بعضهم:
واستشارهم ،فأشاروا عليه بع ّدة آراء ،فقال ُ
ك َّأر ُخوا
) ِّأر ُخوا كما ِّ
هلك ملِ ٌ
رس مبلوكِها ،كلما َ
تؤرخ ال ُف ُ
بعدهُ( ،فلم ِ
يرغب الصحابة بذلك ،فقال
من َ
بوالية ْ

تُ ُّ
عد اهلجرةُ النبوية بداية تأريخ جديد للمسلمني ،وبداية
عهد جديد ،فقدكانت اهلجرِة الن ِ
َّبوية مبثابة ميالد
جديد لإلسالم واملسلمني،فقد ظل الرسول صلى اهلل

(أر ُخوا بتاريخ الروم) ،فكرهوا ذلك ،وقال
آخرونِّ :

عليه وسلم طيلة ثالث عشرة سنة يف مكة وعدد

َّيب صلّى اهلل عليه وسلّم ،أو
غريهم( :أرخوا من مولد الن ِّ

املسلمني ال يتجاوز العشرات ،فبفضل اهلجرة اىل املدينة

قت
من بِعثَته) ،فقال عمر -رضي اهلل عنه" :-اهلجرة َّفر ْ

ومناصرة األنصار والدور الذي قاموا به يف نصرة

فأرخوا هبا" ،فاتفقوا على ذلك،
بني احلق والباطلِّ ،
َ
من اهلِجرة ،وكانت هذه احلادثة بداية التأريخ
و َّأر ُخوا َ
حىت ِ
يومنا هذا.
اهلجري الذي مل يزل مستمرا َّ

اإلسالم انتشر اإلسالم ،بسرعة كبرية حىت صار يف
غضون عشر سنوات هو الدين املسيطر يف أحناء اجلزيرة
تزل تأرخيًا إسالميًّا
العربية ،فكانت حادثة اهلجرة وملا ْ
ّ
ِ
عيدا
لكل املسلمني ،فقد اخت َذ املسلمون من يوم اهلجرة ً
سنويًّا ،وبداية لسنة هجريّة جديدة ،فجعلوا اهلجرة

احلكمة من جعل شهر احملرم بداية السنة اهلجرية

النبوية تقوميًا إسالميًّا للمسلمني على مر العصور.
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 - 7رجب :وهو من األشهر احلرم ،مسى رجبا
الرماح من األسنة ألهنا تنزع منها فال يقاتلوا،
لرتجيبهم ّ
وقيل :رجب أى توقف عن القتال ،ويقال رجب

لكن جعل شهر احملرم بداية العام اهلجرى مع أن النىب
صلى اهلل عليه وسلم وصل إىل املدينة ىف شهر ربيع
األول ألنه كان بداية العزم على اهلجرة ،حيث يقول

الشىء أى هابه وعظمه.
 - 8شعبان :ألنه شعب بني رجب ورمضان ،وقيل:
يتفرق الناس فيه ويتشعبون طلبا للماء ،وقيل ألن العرب
كانت تتشعب فيه (أى تتفرق) ،للحرب واإلغارات

احلافظ ابن حجر ىف "فتح الباري" (وإمنا أخروه أى
التأريخ باهلجرة من ربيع األول إىل احملرم ألن ابتداء العزم
على اهلجرة كان ىف احملرم ،إذ البيعة وقعت ىف أثناء ذى
احلجة وهى مقدمة اهلجرة ،فكان أول هالل استهل بعد

بعد قعودهم ىف شهر رجب.
الصوم عند املسلمنيُ ،مسّى
 - 9رمضان :وهو شهر ّ
بذلك لرموض احلر وشدة وقع الشمس فيه وقت

البيعة والعزم على اهلجرة هالل احملرم ،فناسب أن جيعل
مبتدأالعام اهلجري.

تسميته ،حيث كانت الفرتة الىت مسى فيها شديدة احلر،
ويقال :رمضت احلجارة ،إذا سخنت بتأثري الشمس.
 - 10شوال :وفيه عيد الفطر ،لشوالن النوق فيه
بأذناهبا إذا محلت (أى نقصت وجف لبنها) ،فيقال

شهور السنة اهلجرية
حمرم :وهو أول شهور السنة اهلجرية ومن األشهر
ّ -1
حيرمون
احملرم ألن العرب قبل اإلسالم كان ّ
احلرم :مسى ّ

وجف لبنها.
َّ
تشولت اإلبل :إذا نقص ّ
 - 11ذو القعدة :وهو من األشهر احلرم :مسى ذا
القعدة لقعودهم ىف رحاهلم عن الغزو والرتحال فال
يطلبون كألً وال مرية على اعتباره من األشهر احلُُرم.

القتال فيه.
 - 2صفر :مسى صفرا ألن ديار العرب كانت تصفر
أى ختلو من أهلها للحرب وقيل ألن العرب كان يغزون
فيه القبائل فيرتكون من لقوا صفر املتاع.
 - 3ربيع األول :مسى بذلك ألن تسميته جاءت ىف
الربيع فلزمه ذلك االسم.
 - 4ربيع اآلخر( :أو ربيع الثاىن) مسى بذلك ألنه تبع

حكم االحتفال برأس السنة اهلجرية
القول األول  :ذهب أصحاب هذا القول إىل عدم

املسمى بربيع األول.
ّ
الشهر ّ
 - 5مجادى األوىل :كانت تسمى قبل اإلسالم باسم
مجادى مخسة ،ومسيت مجادى لوقوعها ىف الشتاء وقت

جواز االحتفال برأس السنة اهلجرية كما أنه اليعد عيدا
حمرمة ،واألعياد
شرعيا فاألعياد إما مشروعة ،أو َّ
املشروعة هي :عيد الفطر واألضحى ،وخالف ذلك
حمرم.
فهو عي ٌد َّ
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التسمية حيث مجد املاء وهى مؤنثة النطق.
بذلك
 - 6مجادى اآلخرة( :أو مجادى الثانية) مسى َ
املسمى جبمادى األوىل.
ألنّه تبع ّ
الشهر ّ
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قال ابن تيمية  :أن األعياد من مجلة الشرائع واملناسك

أو بالفعل ،أوباإلقرار ،ولوحدث شئ من ذلك لنقل
واشتهر .

كالقبلة والصالة والصيام وليست جمرد عادات .....

 - 3كما أننا مأموريني باتباع الرسول صلى اهلل عليه

وكذلك تشريع أعيادمل يشرعها اهلل يكون حكما بغري ما
أنزل اهلل وقوال على اهلل بغري علم وافرتاء عليه وابتداعا يف

وسلم يف الفعل والرتك قال تعاىل( :لََق ْد َكا َن لَ ُك ْم ِيف
ِ ِ
ُس َوةٌ َح َسنَةٌ لِ َم ْن َكا َن يَ ْر ُجو اللَّ َه َوالْيَ ْوَم ْاآل ِخَر
َر ُسول اللَّه أ ْ
َوذَ َكَر اللَّهَ َكثِ ًريا ) (القرآن ،األحزاب ، )21:والقول

دينه )
كما ذهب إىل أن األعياد واالحتفاالت البدعية من

بأننا مأموريني باالتباع يف الفعل دون الرتك ختصيص بال

شرائع الكفار ومن شعائر أدياهنم البياطلة احملرفة فال

خمصص وهذا ال جيوز

جيوز للمسلمني أن يتشبهوا مبا هو من خصائص الكفار

ت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم
 -4وقال سبحانه  (:الْيَ ْوَم أَ ْك َم ْل ُ
ِ
ِ
يت لَ ُكم ِْ
اإل ْس َال َم ِدينًا)(
َوأَْمتَ ْم ُ
ت َعلَْي ُك ْم ن ْع َم ِيت َوَرض ُ ُ

وشعائرهم الباطلة( ابن تيمية50/1 ،
األدلة:

القرآن ،املائدة  ،3:فقد أخرب سبحانه أن الدين قد

السنة و ِ
الكتاب ما يدل على كونه
 - 1أنه مل يرد يف ُّ
عيدا شرعيًّا ،فقد ورد يف حديث أنس بن مالك -رضي
اهلل عنه -أنّهُ قال" :قدم رسول اهلل صلَّى اهلل عليه وسلَّم
املدينة ،وهلم يومان يلعبون فيهما ،فقال :ما هذان

َك ُمل مبا بلغه الرسول صلى اهلل عليه وسلم  ،فَإضافة
شيئ مل خيرب به النيب صلى اهلل عليه وسلم يعترب
استدراكا عليه كما أنه يتعارض واآلية السابقة.

فقال
نلعب فيهما يف اجلاهليةَ ،
اليومان؟ ،قالُوا ُ :كنَّا ُ
رسول اللَّه -صلَّى اهلل ِ
عليه وسلَّمَّ (-
إن اللَّ َه قد أبدلَكم
ُ
ِ
ويوم الفط ِر) ،واإلبدال من
يوم األضحى َ
خريا منهما َ
هبما ً

 - 5قال النيب  -صلى اهلل عليه وسلم( واهلل ما تركت
أخربتكم به ،وما تركت
شيئًا يُ ِّ
قربكم إىل اهلل واجلنة إال و َ
أمركم اهلل به إال وقد َأمرتكم به ،وما َتركت شيئًا
شيئًا مما َ
مما هناكم اهلل عنه إال قد هنيتُكم عنه.

الشيء يَقتضي ْترك املبدل منه؛ إذ ال ُجيمع بني البدل
واملبدل منه.

 - 6كذلك مل يثبت عن أصحاب النيب صلى اهلل عليه
وسلم الذين أ ُِمرنا باتباعهم أهنم احتفلوا بأول السنة

 – 2مل يثبت عن النيب صلى اهلل عليه وسلم شيئا يف
االحتفال برأس السنة اهلجرية
االحتفال باهلجرة ولو كان
ُ
فيه خري ،لبيَّنه النيب صلى اهلل عليه وسلم ،إما بالقول،

اهلجرية ولو كان االحتفال مشروعا لفعلوه .
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اهلجرة اليت كانت مبثابة البداية احلقيقية

 - 7كما أنه مل يثبت االحتفال برأس السنة اهلجرية

لإلسالم يستدعي شكر املنعم وهو اهلل

عن السلف الصاحل وهم من هم يف علمهم وشدة

سبحانه وتعاىل.

متسكهم بسنة نبيهم  ،كما أنه مل يرد عنهم أهنم كانوا
يهنئون بعضهم حبلول أول السنة اهلجرية ،ولذا ذهب

 - 3قال اهلل تعاىل ( وأما بنعمة ربك فحدث
)( القرآن ،الضحى 10:وأي نعمة أعظم من

أصحاب هذا الرأي إىل عدم جواز التهنئة بأول السنة

نعمة اهلجرة ،والتحدث هبا يستدعي ذكرها

اهلجرية .

وسرد وقائعها والعرب والعظات املستفادة منها

 - 8أن أول َمن احتفل برأس السنة اهلجرية ُحكام
الدولة العُبيدية الفاطمية يف مصر ،وهم أهل بدعة وليسوا
أهل ُسنة.

بغض النظر عن الطريقة اليت يتم هبا ذلك
سواء أكانت يف جمالس العلم يف مساجد أو
يف التجمعات العامة .

القول الثاين :ذهب أصحاب هذا الرأي إىل جواز
االحتفال برأس السنة اهلجرية  ،إذ ال يوجد دليل من
الكتاب وال السنة ال على املنع وال على اجلواز  ،وما كان
كذلك فمرده إىل أعراف الناس .

 - 4جاءىف صحيح مسلم أن النىب صلى اهلل
عليه وآله وسلم كان يصوم يوم اإلثنني من كل
أسبوع ويقول( :فيه ولدت ،وفيه أنزل
علي)(مسلم ،احلديث برقم1162
ّ

األدلة:

 – 5ورديف صحيح البخاري عن ابن عباس
ول اهللِ صلى اهلل
رضى اهلل عنهما قال :إِ َّن َر ُس َ
ِ ِ
ود
عليه وآله وسلم قَد َم الْ َمدينَةَ فَ َو َج َد الْيَ ُه َ
(ما َه َذا الْيَ ْوُم
وراءَ ،فَ َق َ
ِصيَ ًاما يَ ْوَم َع ُ
ال َهلُ ْمَ :
اش َ
ِ
ِ
يم؛ أ َْْنَى
الَّذى تَ ُ
صُ
ومونَهُ؟) فَ َقالُواَ :ه َذا يَ ْوٌم َعظ ٌ
ِِ
وسى َوقَ ْوَمهُ َو َغَّر َق فِْر َع ْو َن
اهللُ َعَّز َو َج َّل فيه ُم َ
ومهُ،
وسى ُشكًْرا ،فَنَ ْح ُن نَ ُ
َوقَ ْوَمهُ ،فَ َ
صُ
ص َامهُ ُم َ
ول اهللِ صلى اهلل عليه وآله وسلم:
ال َر ُس ُ
فَ َق َ
(فَنَحن أَح ُّق وأَوَىل ِمبُ ِ
ص َامهُ
وسى مْن ُك ْم) ،فَ َ
ُْ َ َْ
َ

 – 1إن االحتفاالت واملناسبات ترجع إىل أعراف الناس
فهي من العادات وليست من العبادات ،واألصل يف
العادات اإلباحة مامل تتعارض مع الشرع ،كما أنه تندرج
حتت البدع احلسنة ،اليت تساير أصول الشرع وال تتعارض
معه.
 – 2أمر الشرع بالتذكري بأيام اهلل تعاىل وذلك
(وذَ ِّك ْرُه ْم بِأَيَّ ِام اهللِ)(
ىف قوله عز وجلَ :
القرآن،ابراهيم.5:وتذكر نعمة اهلل وهي هنا
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ول اهللِ صلى اهلل عليه وآله وسلم َوأ ََمَر
َر ُس ُ
بِ ِ
صيَ ِام ِه.
نتائج البحث
-1

أن البدعة مبفهومها اللغوي ليست حمل
خالف.

-2

ال خالف يف حترمي البدعة املذمومة وهي
اليت ختالف نصا أو أصال تشريعيا.

-3

األصل اليت اعتمد عليه املتشددون يف
حترميهم لكل أنواع البدع هو عدم فعل
النيب صلى اهلل عليه وسلم .

-4

املبدأ الذي اعتمد عليه اجملوزون هو عدم
خمالفة البدع للنص  ،أو ألصل تشريعي،
أو مبدأ من مبادئ الشريعة .

-5
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االحتفال بالسنة اهلجرية جيوز يف اجلملة.

