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حد البدعة واجتاهات العلماء يف االبتداع احلسن
ُّ

*حافظ اجلعربي-كلية الشريعة-جامعة اخلليل-فلسطني

امللخـــ�ص:

وم َدثني – يف البدعة واالبتداع.
يهدف هذا البحث �إىل و�ضع ح ٍّد جامع مانع يفيد العلماء – قدامى حُ ْ
ويدور يف جملته حول جِّاتاهني متناق�ضني ،أ�حدهماُ :ي ِجيز القول بالبدعة احل�سنة ،وا آلخر :مَ ْي َن ُع ذلك.
وقد َت َك َّون من ثالثة مباحث ،كان أالول منها يف بيان معنى البدعة يف اال�صطالح ال�رشعي ،والثاين يف
جِّاتاه العلماء و أ�دلتهم يف تق�سيم االبتداع ،والثالث يف َن ْق ِد هذه االجتاهات ،والر أ�ي املختار.
واجلدير بالذكر أ�ن يف البحث ر أ�يا و�سطا بني الر أ�يني ،ميكن أ�ن يح�سم مادة اخلالف بني العلماء – ،وهو
اجلديد يف البحث .-
أ
وقد خل�ص الباحث �إىل جمموعة من التو�صيات ،والنتائج ،بينَّ فيها �ن اخلالف بني العلماء املتنازعني
هو يف �إطالق لفظ البدعة ،ال يف حقيقة املعنى ،ودعا �إىل �سد باب االجتهاد يف حت�سني البدعة ،واالبتداع؛ ألن من يفتح
هذا الباب ال ي�ستطيع َغلْ َق ُه ،و�إال لخَ َ �سرِ ْ نا أ�جمل ما عندنا من �سُ نَّة َن ِب ِّينا (.)
Abstract :
The research aims at discussing and verifying  an endless issue among
Muslim scholars concerning contraptions (bid’ah).  The research argues two
main opinions: the first tolerates the good contraption (bid’ah hasanah) and
the other refuses it.
The research contains three main chapters. The first talks about the meaning
and significance of contraption in Islamic authorized system, chapter two
discuses the divisions of contraption and the third contains  the discussion of
the opinions and the conclusion.
It is worth mentioning in this research that there is an intermediate opinion in
this issue and this –the researcher argues- is what is new in this question.
* بريد الباحــث اإللكرتوني :
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The researcher concluded with several recommendations and suggestions,
the most important of which is that the dispute among Muslim  jurists is only
in the description of the term bid’ah and not in the meaning of contraption
(bid’ah) itself.  The researcher also urges to close the doors for those who
called for contraptions since many of them confuse between the term bid’ah
and the term sunnah –the traditions of the prophet Muhammad peace be upon
him.

املقدمة:

�إن احلمد هلل  ،نحمده ون�ستعينه  ،ون�ستغفره  ،ونعوذ
باهلل من �رشور أ�نف�سنا ومن �سيئات أ�عمالنا  ،من يهده
اهلل فال م�ضل له  ،و َم ْن ي�ضلل فال هادي له .
وا�شهد أ�ن ال اله اال اهلل وحده ال �رشيك له  ،وا�شهد
ِين آ� َمنُو ْا ا َّتقُو ْا
أ�ن حممدا عبده ور�سولهَ ».يا أَ� ُّي َها ا َّلذ َ
هّ
اللَ َحقَّ ُتقَا ِت ِه َو َال تمَُوت َُّن ِ� إ َّال َو أَ�نتُم ُّم ْ�س ِل ُمونَ »  :آ�ل
عمران.102:
} َيا أَ� ُّي َها النَّا�سُ ا َّتقُو ْا َر َّب ُك ُم ا َّلذِي خَ َل َق ُكم ِّمن َّنف ٍْ�س
َواحِ َد ٍة َوخَ َلقَ ِم ْن َها َز ْو َج َها َو َبثَّ ِم ْن ُه َما ر َِجا ًال َكثِري ًا
اللَ
اللَ ا َّلذِي ت ََ�ساء ُلونَ ِب ِه َو أَال ْر َحا َم � إ َِّن هّ
َون َِ�ساء َوا َّتقُو ْا هّ
َكانَ َع َل ْي ُك ْم َرقِيب ًا{:الن�ساء.1:
ِين آ� َمنُوا ا َّتقُوا اللهَّ َ َوقُو ُلوا َق ْو ًال َ�سدِيد ًا *
} َيا أَ� ُّي َها ا َّلذ َ
ُي ْ�صل ِْح َل ُك ْم أَ� ْع َما َل ُك ْم َو َي ْغ ِف ْر َل ُك ْم ُذنُو َب ُك ْم َو َمن ُيطِ ْع اللهَّ َ
َو َر�سُ و َل ُه َف َق ْد فَا َز َف ْوز ًا َعظِ يم ًا{ أ
:الحزاب71 ،70:
أ�ما بعد ،ف�إن أ��صدق احلديث كتاب اهلل  ،وخري
الهدي هدي حممد ( ،)و�رش أالمور حمدثاتها ،
وكل حمدثة بدعة  ،وكل بدعة �ضاللة  ،وكل �ضاللة
يف النار.
وبعد -:فقد اختلف العلماء يف حد البدعة بني ُم َ�ض ِّيق
للح ِّد ُم َو�سِّ ع على النا�س يف العبادات ويف أ�مور العادات
بناء على أ��صل ا إلباحة يف أال�شياء  ،وبني مو�سع للحد
وم�ضيق على النا�س يف أالمور ذاتها  ،بناء على أ��صل
مادة «بدع» لالخرتاع على غري مثال �سابق ...
كما اختلفوا يف االبتداع احل�سن اختالفا كبريا
بني مجُ يز ال�ستخراج البدعة احل�سنة  ،ومانع من
2

ا�ستخراجها ...وب�سبب هذا االختالف ،وتغاير
العلماء يف العمل ا�ضطرب النا�س يف التلقي ويف التنفيذ
و�صار ِل ُك ٍّل وِ ج ٌهة هو موليها ...وقد دعاين ذلك �إىل أ�ن
أ�عرف حد البدعة وحقيقة االبتداع ،وما هو االبتداع
يف الواقع ونف�س أالمر  ،فهل هو من الغمو�ض يف أ�مر
ديننا بحيث أ�خط أ� العلماء معرفته ،و�ض ّلوا ال�سبيل
�إىل حقيقته ؟ أ�م هو متعدد اجلوانب خمتلف الوجوه،
بحيث عرف جوانبه املتعددة ووجوهه املختلفة من
عرفها ف�سلك عليها  ،وجهلها من جهلها وغفل عنها
؟! و�إمنا قدمت هذا البحث املهم لهدف رئي�س أ�ذكره
يف نقطتني  ،هما -:
أالوىل َ :و ْ�ض ُع حد ميكن أ�ن يفيد العلماء بتعريف
جامع مانع للبدعة .
الثانية  :و�ضع حد قد ينهي اخلالف بني العلماء يف
تق�سيمها �إىل بدعة ح�سنة وبدعة �سيئة  ،وتق�سيمها
بح�سب أ�ق�سام أ�حكام ال�رشيعة ا إل�سالمية �إىل بدعة
واجبة ،وبدعة مندوبة ،وبدعة مباحة ،وبدعة حمرمة،
وبدعة مكروهة .و�سميته «ح ُّد البدعة واجتاهات
العلماء يف االبتداع احل�سن».

حدود البحث:

 .1حتديد معنى البدعة يف اال�صطالح ال�رشعي.
 .2حتديد االجتاهات املتباينة يف البدعة احل�سنة .
وهذه هي حدود بحثي  .ولي�س من حدوده أالق�سام
أالخرى للبدعة من حيث:
()1
• البدعة احلقيقية والبدعة ا إل�ضافية.
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/2
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• البدعة الفعلية والبدعة الترَّ ْ ِك َّي ُة .
• البدعة االعتقادية والبدعة العملية .
• البدعة املكفِّرة والبدعة غري املكفِّرة.

نتيجة �صحيحة يقبلها املن�صف ،وير�ضاها العدل ،
ت�ضع ح ّد ًا ملعاناة النا�س  ،من االختالف امل�ؤدي �إىل
اال�ضطراب يف العمل ،املو�صل �إىل االفرتاق يف أالديان
أ
والبدان –يف بع�ض أالحيان.-

�إن من الل�ؤم الذي تتجافى نف�سي عنه أ�ن أُ� ْن ِك َر ف�ضل
ال�سابقني الذين كتبوا يف البدعة واالبتداع ،فهم
جديرون بالثناء اجلميل عليهم  .لكن َم ْن يرم بب�رصه
�إىل ع�رشات الكتب والبحوث والفتاوى واملقاالت
املن�شورة اليوم َي َر أ�ن القليل منها هو الذي يوجد فيه
علم �صحيح فتح اهلل به عليه ،ومن ذلك :كتاب ( �إتِّباع
ال ابتداع ) للدكتور ح�سام الدين عفانة فقد قام مبا
يرمي �إليه خري قيام حيث �سار على منوال أ��سالفنا
أال�صوليني ،ف أ�طنب وف�صل و أ�وفى بح�سب ما ر�سمه
من منهج ،ولكنه مل ُي�شْ بع رغبتي فيما و�ضعته من
منهج يف البحث ،فانتهى االختالف بيني وبينه يف
املنهج ،ولو باالعتبار ،و�إال ملا أ� َت ْي ُت بجديد يف بحثي
هذا .
وما عداه – فيما أ�علم -فهو �إما كالم مغلق يحتاج
�إىل �رشح  ،أ�و ُم َت َف ِّرق يحتاج �إىل جمع  ،أ�و مخُ ْ َتل ٌِط
يحتاج �إىل ترتيب  ،...ول�ست أ�نكر ف�ضل الكثريين
الذين كتبوا يف حد البدعة وب َّينوا أ�قوال العلماء يف
ذلك؛ لكنهم مل يكتبوا يف حتديد االجتاهات فيها.
وملَّا كان أالمر هكذا ،وهو بحاجة �إىل �إ�صالح آ�ثرت أ�ن
أ� ْكت َُب يف هذا املو�ضوع – أ�عني حت�سني االبتداع أ�و
تقبيحه – م ُْ� ؤثِر ًا االكتفاء به؛ وذلك بت�صوير ما دار
فيه من أ�خذ و َر ٍّد بني الفرقاء ،فوقفت أ�ن ُْظر �إىل هذا
الفريق َم َّر ًة إلمكان �صحة ما يقول  ،و�إىل هذا الفريق
َم َّر ًة إلمكان �صحة ما يقول ،ولي�س يل �إىل جماوزة
ا إلمكان �سبيل ،خ�صو�صا و أ�نا باحثٌ يف العقيدة،
من�صف غري ُمت ََح ِّيز ال �إىل هذا ،وال �إىل هذا ...و أَ� ْو َل ْي ُت
هذا املو�ضوع ُج َّل اهتمامي ،و أ�فرغت فيه و�سعي؛
ألنه الهدف املق�صود يف بحثي ،ع َّلني أَ� ِ�ص ُل فيه �إىل

امل�شكلة التي واجهتها يف هذا البحث هي يف أ�دلة
الفرقاء ،حيث �إن كل فريق ا�ستند �إىل أالدلة ذاتها مما
أُ� ِ�ض ْي َف �إىل النبي ( )من قول أ�و فعل أ�و تقرير  ،وما
أُ� ِ�ض ْي َف �إىل ال�سلف ال�صالح -و أ�عالهم ال�صحابة -من
قول أ�و فعل بعد موت نبيهم عليه ال�سالم .
و�إذا كان الفرقاء قد اختلفوا؛ فقد كان اختالفهم يف
َف ْهم املراد منها  ،و َف ْه ِم وجه اال�ستدالل بها .
وهنا َت َدخَّ لْ ُت أ�نا أَ� َتف ََّح ُ�ص أالقوال وا آلراء أ
والفهام ،
آ�خُ ُذ و أَ� ُر ُّد و أُ� ْدليِ بدلوي بني الدالء على أ��سا�س ِعلْم ٍِّي
�سليم  ،و َت َن ُّز ٍه عن الغر�ض  ،أَل ِ�ص َل �إىل احلق  ،ال
ُي ِه ُّمنِي بعد ذلك أ�ن يكون احلق الذي ظهر يل هو يف
جانب فريق أ�و يف جانب فريق آ�خر  ،بل أ�قول :
�إنني ال أ�عترب نف�سي ن�صريا ألحد الفرقاء أ�و تابعا له
 ،و�إذا كان هنالك اتفاق معه يف أ�مر من أالمور فهو
اتفاق يف النتيجة والنهاية؛ ال يف بداية البحث ،أ�و فـي
أ�ثناء أ�خْ ِذ امل�سائل فيه م� أس�ل ًة م� أس�ل ًة  ،وقد أَ�خَ ذ ُْت
امل�سائل يف البحث على هذا النحو  :عر�ض ًا وحتلي ًال
ومناق�ش ًة َ .ف َر َد ْد ُت ،ال�ضعيف ،وما فيه �شِ ْب ُه حق،
و َر َّكز ُْت على القوي امل ُ ْح َك ِم الوا�ضح  ،واعتمدت علـى
مـ�صادر ومراجع كثرية– ،وان كان القليل منها
يكفي لكرثة النقول والتقليد.-
ويف هذه ا ُ
خل َّطة �سرِ ْ ُت  ،وعلى حول اهلل وق َّوته
اعتمدت.

الدرا�سات ال�سابقة -:

3
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م�شكلة الدرا�سة -:

ترتيب البحث -:

فقد آ�ثرت ترتيب حد البدعة واالبتداع يف هذا البحث
على ح�سب ما َي َت َع َّلق به من أ�قوال واجتاهات ونقد
ومراجعهِ ،ل َي َق َع ُك ُّل ُح ْك ٍم يف املوقع ال�سليم  ،فانق�سم
البحث �إىل مقدمة وثالثة مباحث وخامتة -:
Published by Arab Journals Platform, 2020
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• املبحث أالول :فيما َي َت َع َّل ُق بذات البدعة
وحدودها.
• املبحث الثاين :فيما َي َت َع َّل ُق باجتاهات العلماء
يف تق�سيمها �إىل بدعة ح�سنة وبدعة �سيئة ،وبدعة
بح�سب أ�ق�سام أ�حكام ال�رشيعة ،وما َي َت َع َّلق ب أ�دلة كل
اجتاه .
ؤ
• املبحث الثالث :فيما َي َت َع َّل ُق بالر�ية النقدية
والر أ�ي املختار .
و أ�ما اخلامتة؛ فقد َب َّين ُْت فيها النتائج والتو�صيات
التي َت َو َّ�صلْ ُت �إليها من خالل مناق�شة املباحث
ال�سابقة ،وما فيها من م�سائل وفروع .
أ
أ
وهذا البحث جهد امل ُ ِق ّل ،رجوت بالنظر فيه �ن �نتظم
يف �سلك َم ْن أ�حيا �سُ َّن ًة َ�سنَّها ر�سول اهلل ( ،)أ�و أ�مات
بدعة ابتدعها أ�هلها والقائمون عليها –بق�صد أ�و
بدون ق�صد.-
أ
أ
أ
وال أ� َّدعي أ� َّننِي اخرتعت �شيئا مل ُ� ْ�سبق �إليه �و � مْ َت ْم ُت
�شيئا ناق�صا  ،و�إمنا هو بحث َي�سُ ُّد احلاجة التعليمية،
وي�رشح ما أَ� ْغ َلقَ َف ْه ُم ُه على بع�ض أ�هل العلم ب�شكل
َج َم ْع ُت فيه ما َت َف َّرقَ  ،و َر َّت ْب ُت فيه ما اختلط ،و أَ� ْ�ص َل ْح ُت
ما بان يل خط�ؤه  ،فا�س َت ْن َب ْط ُت ال�صواب فيه ور�سمته
ليقع كل ُح ْك ٍم يف املوقع الذي يعود �إليه  ،ولينتفع كل
�إن�سان من احلق الذي ينتهي �إليه ،بناء على أالدلة
التف�صيلية  ،من قر آ�ن و�سُ َّن ٍة و�إجماع وقيا�س وا�ضح
ُم ْع َتبرَ ٍ �رشعا .

املبحث أالول  :حقيقة البدعة وحدودها

ويف هذا املبحث مطلبان هما :ـ
أالول  :البدعة يف اللغة .
الثاين  :البدعة يف اال�صطالح .

املطلب أالول  :البدعة يف اللغة :

أ��صل البدعة من ا إلحداث  .وهو ال�شيء يحدث من
غري أ��صل �سبق ،أ�و مثال متقدم معهود.
وقد اتفق علماء اللغة على أ� َّن معنى البدعة يدور حول
ا إلحداث ،وما يقاربه من معانٍ  :كا إليجاد ،وا إلن�شاء،
4
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واالبتداء ،واالخرتاع ،ونحو ذلك �رشيطة أ�ال يكون
()2
اح ُتذ َِي ومل ي� ؤ َّلف مثله.
على مثال �سابق ْ
ومن هذا املعنى َ�س َّمى اهلل نف�سه }البديع{ .ومنه
قوله تعاىل} :بديع ال�سماوات أ
والر�ض{ البقرة:
 ، 167وقوله تعاىل } :قل ما كنت بدعا من الر�سل{
أالحقاف ،9 :أ�ي مل أ� ُك ْن أ� َّول ر�سول أ�ر�سله اهلل �إىل
أ�هل أالر�ض .
فاحلا�صل من جميع ما ُذ ِك َر فيه قد َو ُ�ض َح منه أ�ن
البدعة هي أالمر امل�ستحدث ،وال �شيء مثله �سبقه

املطلب الثاين  :البدعة يف اال�صطالح:

َع َّر َف العلما ُء البدعة يف اال�صطالح ال�رشعي بتعاريف
متقاربة املعنى ،خمتلفة االجتاهات ،وقد مَ َت َّكن ُْت من
ترتيبها على أ�ربعة أ�وجه هي:
حلظت فيها ا�ستناد أ��صحابها
الوجه أالول :تعريفات ُ
�إىل أ� َّن البدعة هي خمالفة الدليل ،و أ��صحاب هذا
الوجه ثالثة فرقاء ،هم:
• فريق قال :البدعة ما خالف القر آ�ن وال�سنة،
وعلى ر أ��س هذا الفريق ا إلمام ابن حزم ا إلمام
وابن أالثري ،ا إلمام والغزا ّيل.
• فريق قال :البدعة ما خالف القر آ�ن وال�سنة
ال�شافعي،
وا إلجماع ،وعلى ر أ��س هذا الفريق ا إلمام
ّ
ا إلمام وابن تيمية .
• فريق قال :البدعة ما خالف القر آ�ن وال�سنة
وا إلجماع والقيا�س ،وعلى ر أ��س هذا الفريق ا إلمام
ابن َح َج َر ،ا إلمام وابن رجب  .وهذا الفريق أ� َّي َد ُه
()3
ين ومال �إليه .
ال�شيخ ا إلمام نا�رص الدين أاللبا ّ
حلظت فيها ا�ستناد أ��صحابها
الوجه الثاين :تعريفات
ُ
�إىل الع�رص الذي ظهرت فيه ،و أ��صحاب هذا الوجه
فريقان هما - :
• فريق قال :البدعة ما مل ُي ْع َه ُد يف ع�رص الر�سول
النووي ،وا إلمام
( , )وعلى ر أ��س هذا الفريق ا إلمام
ّ
العيني ،وا إلمام ال ِع ُّز بن عبد ال�سالم .
ّ
• فريق قال :البدعة ما مل ُي ْع َه ْد يف ع�رص الر�سول
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(، )ويف ع�رص ال�صحابة ،وعلى ر أ��س هذا الفريق
اجلوهري ،وا إلمام
ا إلمام أ�بو �شامة ،وا إلمام
ّ
()4
الفريوز أ�بادي .
حلظت فيها ا�ستناد أ��صحابها
الوجه الثالث :تعريفات ُ
أ
�إىل املعنى اللغوي العام للبدعة ،و��صحاب هذا الوجه
قالوا  :البدعة ما أُ� ْحدِثَ يف ال ِّدين �سواء وافق ال�سنة
أ�و خالفها ،أ
والول بدعة ح�سنة ،والثاين بدعة �سيئة.
()5
اخلطابي .
وعلى ر أ��س هذا الفريق ا إلمام
ّ
حلظت فيها �إدخال العادات
الوجه الرابع :تعريفات
ُ
يف حد البدعة ،أ�و عدم �إدخالها ،كما هو عند ا إلمام
ال�شاطبي يف تعريفيه للبدعة حيث قال  :البدعة طريقة
يف الدين خمرتعة ،ت�ضاهي ال�رشعيةُ ،يق َْ�ص ُد بال�سلوك
عليها املبالغة يف ال َّت َع ُّبد هلل �سبحانه وتعاىل ،وهذا
التعريف ال ُي ْدخِ ُل العادات يف ح ِّد البدعة  .وقال على
ر أ�ي َم ْن ُي ْدخِ ُل العادات يف حدها  :البدعة  :طريقة يف
الدين خمرتعة ت�ضاهي ال�رشعيةُ ،يق َْ�ص ُد بال�سلوك
()6
عليها ما ُيق َْ�ص ُد بالطريقة ال�رشعية .
نظرة فاح�صة يف هذه أالوجه :
أ�قول � :إن هذا الت�صنيف على هذه أالوجه املتقدمة
والذي ي�ساعد القارئ يف َف ْه ِم مدى ُق ْر ِب هذه أالقوال
يف داللتها على معنى البدعة يبني أ� َّن َم َر َّد هذه أالوجه
�إىل اجتاهني اثنني ،هما :
أ�ولهما  � :إ َّن البدعة لي�س لها �إال معنى واح ٌد ،وهو ما
أ�حدث بعد النبي عليه ال�سالم على أ�نه دين ،وهو لي�س
بدين ،بنا ًء على ت أ�ويل ،أ�و �شبهة غري ُم ْع َت ّد بها ،وال
تدخل يف هذا املعنى املعا�صي .
وثانيهما  :أ�ن البدعة لها معنيان ،هما :
املعنى أالول  :ما أُ� ْحدِثَ خمالفا أالدلة وتدخل فيه
املعا�صي.
أ
املعنى الثاين  :ما �حدث بعد النبي من خري و�رش يف
العبادات ويف العادات .
الر أ�ي املختار يف حد البدعة :
أ�قول  :أ�مام هذا احل�شد من التعريفات ،ويف زحمة هذه
5
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االجتاهات ،أ�ريد أ�ن أ�تقدم بالقارىء خطوة أَ��سُ ُّد بها
حاجة النا�س �إىل تعريف جامع مانع للبدع ،أ��ستوحيه
من خالل أالحاديث النبوية التي حت َّدثت عن ا إلحداث
يف أ�مر اهلل تعاىل ،و أ�مر ر�سوله (. )
ففي قوله (َ « : )م ْن أ�حدث يف أ�مرنا هذا ما لي�س
منه فهو َر ٌّد « ( )7ن�سب ا إلحداث �إىل ا إلن�سان املك َّلف .
ون�سب أالمر �إىل اهلل ور�سوله .
ويف قوله ( ... « : )و�إياكم وحمدثات أالمور ،ف� إ َّن
م َد َث ٍة بدعة « (َ . )8ح َّذ َر من أالمور املحدثة.
ُك َّل حُ ْ
ديني
عليه نقول  :البدعة �إذن ،عبارة عن �إ�ضافة أ�مر ّ
�إىل أ�مر اهلل تعاىل .
�رشح التعريف :
(�إ�ضافة)  :ا إل�ضافة قد تكون �إ�ضافة حقيقية ،وهي
أالمر احلادث الذي ال ي�ستند �إىل دليل كبدعة القدرية
يف قولهم  :ال قدر أ
والمر أُ�نُف .وهذه ت َُ�س َّمى بدعة
حقيقية .
وقد تكون ا إل�ضافة م�ستندة �إىل �شبهة دليل ،كبدعة
�شَ ِّد ال ِّرحال �إىل غري امل�ساجد الثالثة ،وهذه ت َُ�س َّمى
بدعة �إ�ضافية .
والفرق بينهما من جهة املعنى أ�ن ا إل�ضافة أالوىل مل
يقم عليها دليل ،و أ�ن ا إل�ضافة الثانية قام دليل على
أ��صلها ،ومل يقم على كيفيتها أ�و هيئتها أ�و حالها أ�و
تف�صيلها أ�و زمانها أ�و مكانها ...
وكما تكون ا إل�ضافة يف العمل فقد تكون يف َت ْركِ
العمل ،وهذه ت َُ�س َّمى بدعة َت ْر ِك َّية .
( أ�مر)  :أالمر هنا هو املنهج القائم على الهوى ،وقد
يكون يف العقيدة أ�و العبادة ،وتدخل فيه أالحكام
ال�رشعية ،وتخرج منه أالحكام اللغوية .
(ديني)  :أ�ي من�سوب �إىل دين اهلل ،وهو املِ َّلة املحمدية
ّ
أ
َ
�سواء تعلق بها ك ْي ِف َّية َع َمل� ،و مل يتعلق بها كيفية
عمل ،وهو يف احلقيقة لي�س منها .
وتَّ.
(�إىل أ�مر اهلل تعاىل)  :أ�مره تعاىل دينه الذي َك ُم َل مَ
ويف ر أ�يي أ� َّن هذا التعريف تدخل فيه جميع أالوجه
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َ�ص من قر آ�ن
ال�سابقة ،ويخرج منه ك ُّل أ�م ٍر �شرُ َِع ِبن ٍّ
أ�و �سُ َّن ٍة أ�و �إجماع أ�و قيا�س وا�ضح ُم ْع َتبرَ ٍ �رشعا ،كما
ال�صحابي املتكرر منه دون نكري،
يخرج منه عمل
ّ
وح�صل ا إلجماع عليه بالقول أ�و الفعل أ�و التقرير،
وكذلك يخرج منه ما اختلفوا فيه من اخلري ،ف� إ َّن
اختالفهم فيه اختالف يف �إحياء �سُ نَّة و�إماتة بدعة،
ولي�س اختالف َت َف ُّرقٍ وتَ�شَ ُّي ٍع .

املبحث الثاين  :اجتاهات العلماء يف تق�سيم
البدعة واالبتداع و أ�دلتهم .

ويف هذا املبحث ثالثة مطالب قبل بيان أالدلة.
املطلب أالول :االجتاه الذي ُي َق�سّ م االبتداع �إىل
�سيء ،بناء على
ق�سمني :ابتداع ح�سن وابتداع ِّ
ال�سنَّة فهو حممود،
ال�سنَّة ،فما وافق ُّ
عر�ضه على ُّ
ال�سنَّة ،فهو مذموم .
وما خالف ُّ
املطلب الثاين :االجتاه الذي ُي َق�سِّ م االبتداع �إىل
خم�سة أ�ق�سام ،ابتداع واجب ،ابتداع مندوب ،ابتداع
م َّرم ،ابتداع مكروه ،ابتداع مباح بناء على عر�ضه
حُ َ
أ
َّ
على قواعد ال�رشع و�دلته .
املطلب الثالث :االجتاه الذي مينع تق�سيم االبتداع،
و َي ُع ُّده ق�سما واحدا �سيئا ،بناء على أ�نه �إحداث يف
الدين بعد ر�سول اهلل (. )

املطلب أالول  :االجتاه أالول  :البدعة احل�سنة
والبدعة ال�سيئة .

ُن ِق َل هذا االجتاه عن ا إلمام ال�شافعي -رحمه اهلل. -
ففي حلية أالولياء عن حرملة بن يحيى قال � :سمعت
حممد بن �إدري�س ال�شافعي يقول :البدعة بدعتان،
ال�سنَّة،
بدعة حممودة ،وبدعة مذمومة ،فما وافق ُّ
ال�سنَّة ،فهو مذموم ،واحتج
فهو حممود ،وما خالف ُّ
بقول عمر بن اخلطاب يف قيام رم�ضان  :نعمت البدعة
()9
هي .
ونقل ابن تيمية قول ال�شافعي  :البدعة بدعتان :
بدعة خالفت كتابا و�سنة و�إجماعا و أ�ثرا عن بع�ض
6
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أ��صحاب ر�سول اهلل ،فهذه بدعة �ضاللة .وبدعة مل
تخالف �شيئا من ذلك ،فهذه قد تكون �سُ نَّة ح�سنة
لقول عمرِ " :ن ْع َمت البدعة هذه" ( ،)10وقد نقل هذا عن
()11
ا إلمام ال�شافعي غري واحد من العلماء .
و�سار يف هذا االجتاه كُثرُ ٌ من أالئمة العلماء ،منهم
اخلطابي( ،)12والقا�ضي ع َّيا�ض( ،)13و أ�بو حامد
الغزايل( ،)14وابن أالثري( ، )15وابن العربي اال�شبيلي
( ،)16والنووي( ، )17وابن حجر يف فتح الباري(.)18

املطلب الثاين  :االجتاه الثاين  :البدعة
الواجبة ،والبدعة املندوبة ،والبدعة املحرمة
والبدعة املكروهة ،والبدعة املباحة .

نقل هذا االجتاه عن ا إلمام عز الدين بن عبد العزيز
بن عبد ال�سالم ال�سلمي  ،ففي كتابه (قواعد أالحكام
ف�ص َل احلديث يف
يف م�صالح أالنام) ،اجلزء أالول َّ ،
البدع  ،فقال( :البدعة فعل ما مل ُي ْع َه ْد يف ع�رص ر�سول
اهلل ( ،)وهي منق�سمة �إىل بدعة واجبة ،وبدعة
حمرمة ،وبدعة مندوبة ،وبدعة مكروهة ،وبدعة
مباحة ،والطريق يف معرفة ذلك أ�ن ُت ْع َر َ�ض البدعة على
قواعد ال�رشيعة ،ف�إن دخلت يف قواعد ا إليجاب ،فهي
واجبة  ،و�إن دخلت يف قواعد التحرمي ،فهي حمرمة،
و�إن دخلت يف قواعد املندوب ،فهي مندوبة ،و�إن
دخلت يف قواعد املكروه ،فهي مكروهة ،و�إن دخلت
يف قواعد املباح ،فهي مباحة (.)19
و�رضب على كل ق�سم منها أ�مثلة ال حاجة لذكرها يف
هذا املطلب .
وتبعه يف هذا االجتاه تلميذه القرايف يف كتابه
(الفروق) وذكر أ�ن احلق يف البدعة التف�صيل ،و أ�نها
ِ�ض ْت
خم�سة أ�ق�سام  ...وقال ( :فالبدعة �إذا ُعر َ
ُت ْع َر�ضُ على قواعد ال�رشع و أ�دلته ،ف أ�ي �شيء تناولها
من أالدلة والقواعد ،أ�حلقت به من �إيجاب أ�و حترمي
أ�و غريهما.
و�إن نُظِ َر �إليها من حيث اجلملة بالنظر �إىل كونها
بدعة ،مع قطع النظر فيما يتقا�ضاهاُ ،ك ِر َه ْت ،ف�إن
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اخلري كله يف ا إلتباع  ،وال�رش كله يف االبتداع).
والكرماين –�شارح �صحيح البخاري -ذهب �إىل هذا،
وقال( :البدعة كل �شيء ُع ِم َل على غري مثال �سابق،
وهي خم�سة أ�ق�سام :واجبة ومندوبة وحمرمة
ومكروهة ومباحة  ،وحديث «كل بدعة �ضاللة» من
العام املخ�صو�ص)(.)21
وابن حجر يف فتح الباري �رشح �صحيح البخاري
يذكر هذا  ،فيقول ( :وق ََّ�س َم بع�ض العلماء البدعة �إىل
أالحكام اخلم�سة ،وهو وا�ضح )( ،)22ويقول أ�ي�ض ًا:
(وقد تنق�سم �إىل أالحكام اخلم�سة )(.)23
املطلب الثالث :االجتاه الثالث  :البدعة ق�سم
واحد ،وهو بدعة ال�ضاللة .
ُن ِق َل هذا االجتاه عن ا إلمام ال�شاطبي –رحمه اهلل-
ففي كتاب (االعت�صام) ذكر أ�ن ما طلب اهلل َت ْر َك ُه،
ونهى عنه لكونه خمالفة لظاهر الت�رشيع من جهة
�رضب احلدود ،وتعيني الكيفيات ،والتزام الهيئات
املعينة أ�و أالزمنة املعينة أ�و أالمكنة املعينة ،مع الدوام
عليها ،ونحو ذلك هو االبتداع والبدعة  ،وهو الذي
ُي َ�س َّمى فاعله مبتدعا (.)24
ال�شاطبي يف هذا االجتاه �شيخ ا إل�سالم
وممن �سبق
ّ
()25
احلنبلي
ابن تيمية –رحمه اهلل ،وابن رجب
ّ
–رحمه اهلل ،)26(-وابن حجر يف أ�حد أ�قواله بعد
ال�شاطبي.)27( .
وال�شاطبي يف هذا االجتاه بينَّ م� أس�لتني م�شتبهتني،
هما :
أ�والهما :ا�شتباه البدع امل�ستح�سنة بامل�صالح املر�سلة
 ،)28(،واال�ستح�سان الفقهي . )29(.
وثانيتهما :ا�شتباه البدع امل�ستح�سنة بالبدع
ا إل�ضافية.
وذكر أ�ن البدع امل�ستح�سنة لي�ست من امل�صالح
املر�سلة ،وال اال�ستح�سان الفقهي ،وال البدع ا إل�ضافية
يف وِ ْر ٍد وال َ�ص ْدرٍ ،وال تتفق معها يف علة وال غر�ض ،
أل َّن البدع امل�ستح�سنة خمالفة حلكمة الت�رشيع ،و أ�ما
()20
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امل�سائل املذكورة ،فهي موافقة حلكمته .
أ
وبعد أ�ن َح َّد ْد ُت هذه االجتاهات ،أ
والئمة العالم
القائمني عليها  ،ف� أس�تناول أ�دلتهم و أ�وجه ا�ستداللهم
بها  ،وهي على اجلملة جمع وترتيب أ�عر�ضها يف
ثالثة مطالب ،هي -:
أ
املطلب أالول  :أ�دلة أ��صحاب االجتاه الول .
املطلب الثاين  :أ�دلة أ��صحاب االجتاه الثاين .
املطلب الثالث  :أ�دلة أ��صحاب االجتاه الثالث .
املطلب أالول  :أ�دلة أ��صحاب االجتاه أالول
ال�سنَّة ،وب أ�عمال
ا�ستدل أ��صحاب هذا االجتاه ب أ�دلة من ُّ
ال�سلف ال�صالح -ر�ضي اهلل عنهم.
وحا�صل ما ا�ستدلوا به هو :
أ�وال :أالحاديث النبوية .
ثانيا  :عمل ال�سلف ال�صالح مبا مل ي أ�ت به كتاب وال
�سُ نَّة ،وهذا ال يعدو وجهني اثنني ،هما :
الوجه أالول  :أ�قوال و أ�فعال قاموا بها قبل وفاة
النبي (.)
الوجه الثاين  :أ�قوال و أ�فعال قاموا بها بعد وفاة
النبي (.)
و أ��رشع يف عر�ض أالدلة و أ�وجه اال�ستدالل بها – على
ُمراد أ��صحاب هذا االجتاه.-
أ�وال  :أالحاديث النبوية :
من أ��شهر ما اعتمد عليه أ��صحاب هذا االجتاه ثالثة
أ�حاديث ،هي :
احلديث أالول  :قوله (( : )من َ�س َّن يف ا إل�سالم �سنة
ح�سنه ،فله أ�جرها ،و أ�جر َم ْن عمل بها بعده من غري
أ�ن ينق�ص من أ�جورهم �شيء  ،و َم ْن َ�س َّن يف ا إل�سالم
�سنة �سيئة كان عليه وزرها ووزر َم ْن عمل بها من
بعده من غري أ�ن ينق�ص من أ�وزارهم �شيء)(.)30
احلديث الثاين  :قوله ( ( : )من َ�س َّن �سُ نَّة خري،
فا ُّت ِبع عليها ،فله أ�جره ،ومثل أ�جور من اتبعه غري
منقو�ص من أ�جورهم �شيء  ،ومن َ�س َّن �سُ نَّة �رش
فا ُّت ِبع عليها ،كان عليه وزره ،ومثل أ�وزار من اتبعه
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غري منقو�ص من أ�وزارهم �شيء).)31(.
احلديث الثالث قوله ( )لبالل بن احلارث « :اعلم»
قال  :ما أ� ْع َل ُم يا ر�سول اهلل ؟ قال  ( :أ�نه َم ْن أ�حيا �سُ نَّة
من �سنتي ،قد أ�ميتت بعدي كان له من أالجر مثل َم ْن
َ�ص من أ�جورهم �شيئا  ،و َم ِن
عمل بها من غري أ�ن ُي ْنق َ
ابتدع بدعة �ضاللة ال ير�ضاها اهلل ور�سوله ،كان عليه
مثل آ�ثام َم ْن َع ِم َل بها ال ُينْق�ص ذلك من أ�وزار النا�س
�شيئا).)32(.
وجه اال�ستدالل بهذه أالحاديث:
أ� َّما احلديث أالول والثاين ،فوجه اال�ستدالل فيهما يف
«�س َّن» مبعنى
«�س َّن»  ،فهما �رصيحان يف أ�ن كلمة َ
كلمة َ
اخرتع  ،واالخرتاع هو االبتداع  ،فيكون املعنى يف
احلديث أالول  :من ابتدع بدعة ح�سنة ،ويقابله :من
ابتدع بدعة �سيئة ،ويكون املعنى يف احلديث الثاين :
من ابتدع بدعة خري  ،ويقابله :من ابتدع بدعة �رش،
وعند أ��صحاب هذا االجتاه ما يدل على هذا الوجه من
اال�ستدالل  ،هو :
أ� -أ�ن اال�ستنان يف قوله (َ « )م ْن َ�س َّن» من�سوب �إىل
ا إلن�سان امل�سلم ،ولي�س من�سوبا �إىل القر آ�ن أ�و ال�سنة.
ب -ورد اال�ستنان يف قوله ( )يف حديث ابن آ�دم
أالول من�سوبا �إىل قابيل حيث قال (� ( :)إنه أ�ول
من �سن القتل ) ( .)33أ�ي اخرتعه ،ومل يكن موجود ًا
قبله.
قال ا إلمام النووي ( :وهذا احلديث من قواعد
رش كان
ا إل�سالم ،وهو أ�ن ك ّل َم ِن ابتدع �شيئا م َِن ال� ِّ
عليه مثل وزر كل من اقتدى به يف ذلك ،فعمل مثل
عمله �إىل يوم القيامة ،ومثله من ابتدع �شيئا من
اخلري ،كان له مثل أ�جر كل من يعمل به �إىل يوم
القيامة  ،وهو موافق للحديث ال�صحيح « َم ْن َ�س َّن
�سُ َّن ًة ح�سنة  ...و َم ْن َ�س َّن �سُ َّن ًة �سيئة»(.)34
و أ� َّما احلديث الثالث؛ فوجه اال�ستدالل فيه يف كلمة
«�ضاللة» حيث �إن البدعة منها ما هو �ضاللة ،وهذه
ال ير�ضاها اهلل ور�سوله ،ويقابلها ما هو هداية ،وهذه
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ير�ضاها اهلل ور�سوله ،كما هو يف مفهوم املخالفة عند
العلماء  .فعاد هذا احلديث �إىل ما �سبقه ،و أ�فاد يف
تق�سيم البدعة �إىل ح�سنة و�س ِّيئة.
ونقل املباركفوري عن بع�ض أ��صحاب هذا االجتاه
قولهم � :إن يف البدعة احل�سنة م�صلحة الدين وتقويته
وترويجه .)35(...
ثانيا  :عمل ال�سلف ال�صالح مبا مل ي أ�ت به كتاب وال
�سُ َّن ٍة يف حياة النبي ،وبعد موته .
أ� -أ�قوال و أ�فعال قاموا بها يف حياة النبي ()
وهو أ�قرهم عليها مبوافقته ،و�إظهار ا�ستح�سانه ،أ�و
ب�سكوته ور�ضاه  .وهذا يدل على أ�نه ال حرج يف فعله
�سواء �شاهده بنف�سه ،ف�سكت  ،أ�و بلغه ومل ُي ْنكِره ،
فهو حجة على اجلواز  .ولو أ�ن كل بدعة �ضاللة ال
يجوز عملها ألنكر الر�سول كل فعل لل�صحابة مل ي أ�ت
به كتاب أ�و �سُ نَّة ،ولكن ثبت أ�نه أ�قرهم على أ�عمال
ابتد أ�وها من أ�نف�سهم ،وقد علموا أ�نها داخلة حتت
مقا�صد ال�رشيعة و أ�دلتها وقواعدها ...
وقد عدوا من هذه أالعمال :
� .1صالة ال�صحابي اجلليل خبيب بن عدي ركعتني
قبل أ� ْن ُي ْق َت َل  ،وي�ستفاد منه جواز االجتهاد يف �صالة
ركعتني عند القتل ،حيث جاء يف �صحيح البخاري
– باب َم ْن ركع ركعتني عند القتل  ..( : -فلما
خرجوا من احلرم ليقتلوه يف احلل ،قال لهم خبيب:
ذروين أ�ركع ركعتني ،فرتكوه ،فركع ركعتني ،ثم قال
 :لوال أ�ن تظنوا أ� ْن ما بي جزع لط َّولتها  ...فقتله
ابن احلارث بن عامر بن نوف بن عبد مناف ،فكان
خبيب هو م ْن َ�س َّن الركعتني لكل امرئ م�سلم ُق ِت َل
�صربا .)36()...
 .2التكبري واحلمد والت�سبيح الذي �صدر من الرجل
ال�صحابي ،وهو ي�صلي مع الر�سول ( ،)ففي
�صحيح م�سلم عن ابن عمر قال « :بينما نحن ن�صلي
مع ر�سول اهلل (� ،)إذ قال رجل من القوم ":اهلل
أ�كرب كبريا ،واحلمد هلل كثريا  ،و�سبحان اهلل بكرة
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/2
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و أ��صيال"  ،فقال ر�سول اهلل (" : )من القائل كذا
وكذا " قال رجل من القوم :أ�نا يا ر�سول اهلل  ،قال:
«عجبت لها ،فتحت لها أ�بواب ال�سماء »  .قال ابن
عمر « :فما تركتهن منذ �سمعت ر�سول اهلل ( )يقول
ذلك» .)37(.
 .3قال يف �صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع قال :كنا
ن�صلي وراء النبي ( ،)فلما رفع ر أ��سه من ال َّركعة
قال �َ « :س ِم َع اهلل ملن َح ِم َده » قال رجل وراءه «:ربنا
ولك احلمد حمدا طيبا مباركا فيه » ،فلما ان�رصف،
قال َ « :م ِن املتكلم » ؟ قال  :أ�نا  .قال« :ر أ�يت ب�ضعة
وثالثني َم َل ًكا يبتدرونها أ� ُّيهم يكتبها».)38( .
 .4يف البخاري وم�سلم عن أ�بي هريرة قال  :قال
ر�سول اهلل ( )لبالل عن �صالة الفجر  « :حدثني
ب أ�رجى عمل َع ِملْ َت ُه يف ا إل�سالم ،ف�إنيِّ َ�س ِم ْع ُت َد َّف نعليك
يف اجلنة « ،قال  »:ما َع ِملْ ُت عمال أ�رجى عندي أ�نيّ مل
و�ص َّل ْي ُت
أ�تطهر طهورا قط �ساعة من ليل ،أ�و نهار� ،إال َ
()39
بذلك الطهور ما ُكت َِب يل» .
وعلى اجلملة يجوز ابتداء ما يراه امل�سلم ح�سنا ما
دام داخال حتت قواعد ال�رشيعة و أ�دلتها ،ويجوز
االجتهاد يف توقيت العبادة ،ف�إن بالال تو�صل �إىل ما
فعله باال�ستنباط  ،و�صوبه الر�سول (.)
ب -أ�قوال و أ�فعال قاموا بها بعد موت النبي (.)
«املراد هنا أ�عمال أ�جمع عليها ال�سلف ال�صالح  ،وهم
ال يجتمعون على �ضاللة  ،و�إمنا يجتمعون على هداية
 ،وتكررت منهم دون نكري  .فهي جائزة ولو أ�ن كل
بدعة �ضاللة ألنكر بع�ضهم فعل بع�ض  ،ولكن ثبت
أ�نهم ابتد أ�وا أ�عماال من أ�نف�سهم ،لعلمهم أ�نها داخلة
حتت مقا�صد ال�رشيعة و أ�دلتها وقواعدها ...
وقد عدوا من هذه أالعمال -:
 .5قول عمر بن اخلطاب ( )يف قيام رم�ضان
– �صالة الرتاويح – ِن ْع َم البدعة هذه  ،فعن عبد
الرحمن بن عبد القاري أ�نه قال  »:خَ َر ْج ُت مع عمر بن
اخلطاب ( )ليلة يف رم�ضان �إىل امل�سجد ،ف�إذا النا�س
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أ�وزاع متفرقون ي�صلي الرجل لنف�سه  ،وي�صلي
الرجل ،في�صلي يف �صالته الرهط  ،فقال عمر � »:إين
أ�رى لو َج َم ْع َت ه�ؤالء على قارئ واحد لكان أ�مثل ،ثم
عزم ،فجمعهم على أُ� َب ّي بن كعب  ،ثم خَ َر ْج ُت معه ليلة
أ�خرى ،والنا�س ي�ص ُّلون ب�صالة قارئهم  .قال عمر »:
ِن ْع َم البدعة هذه ،والتي ينامون عنها أ�ف�ضل من التي
يقومون»  .يريد آ�خر الليل ،وكان النا�س يقومون
أ�وله .)40(.
()41
 .1النداء الثالث على الزوراء
عن ال�سائب بن يزيد ،قال  :كان النداء يوم اجلمعة
أ�وله �إذا جل�س االمام على املنرب على عهد النبي
( ،)و أ�بي بكر ،وعمر  -ر�ضي اهلل عنهما  -فلما
كان عثمان ( ،)وكرث النا�س زاد النداء الثالث على
الزوراء .
والنداء أالول هو أالذان وا إلقامة ،و ُي ْط َلقُ عليهما
أالذانان تغليبا ،أ�و ال�شرتاكهما يف ا إلعالم  ،ذكره ابن
حجر يف فتح الباري(.)42
 .6زيادة ابن عمر  -ر�ضي اهلل عنهما  -لفظ
«وبركاته» ،ولفظ «وحده ال �رشيك له»  ،عن أ�بي ب�رش،
«�س ِم ْع ُت جماهدا ُي َح ِّدث عن ابن عمر عن ر�سول
قال َ :
اهلل ( )يف الت�شهد :التحيات هلل ،ال�صلوات الطيبات،
ال�سالم عليك أ�يها النبي ،ورحمة اهلل وبركاته» .قال :
قال ابن عمر  :زدت فيها «وبركاته»  .ال�سالم علينا
وعلى عباد اهلل ال�صاحلني  ،أ��شهد أ�ن ال اله �إال اهلل .
قال ابن عمر :زدت فيها «وحده ال �رشيك له .و أ��شهد
أ�ن حممد ًا عبده ور�سوله ».)43(.
 .7كما ع ّدوا أ�عما ًال أ�خرى  :كما �صلى علي ( )عيدين
يف اجلامع للحاجة .حيث قيل له� :إن يف البلد �ضعفاء،
ال ي�ستطيعون اخلروج �إىل امل ُ َ�ص َّلى  ،فا�ستخلف عليهم
()44
رجال �ص َّلى بالنا�س يف امل�سجد .
وكما أ�جمع ال�صحابة على جمع القر آ�ن و َك ْت ِب ِه
يف امل�صاحف ،وعلى جمع النا�س على امل�صاحف
العثمانية ،وطرح ما �سوى ذلك من القراءات التي
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كانت م�ستعملة يف زمن ر�سول اهلل ()) .(45
وعلى اجلملة ،فهذه أالدلة وغريها فيها عمل ال�صحابة
مبا مل ي أ�ت به كتاب وال �سنة مما ر أ�وه ح�سنا و أ�جمعوا
عليه .
املطلب الثاين  :أ�دلة أ��صحاب االجتاه الثاين :
ا�ستدل أ��صحاب هذا االجتاه بقولهم � :إنه ال َي ِ�ص ُّح أ�ن
ت َم َل أ�دلة ذم البدعة على العموم ،بل لها خم�صِّ �صات،
حُ ْ
فحديث  ( :ك ّل بدعة �ضاللة ) من العام املخ�صو�ص،
كما قال الكرماين يف �رشح هذا احلديث ( )46يف أ�ول
املبحث الثاين عند املطلب الثاين  ،وكما ذكر العز
بن عبد ال�سالم يف كتابه (قواعد أالحكام يف م�صالح
أالنام) اجلزء أالول � ،صفحة  137قائال « :والطريق
يف معرفة ذلك أ�ن ُت ْع َر َ�ض البدعة على قواعد ال�رشيعة،
ف� إ ْن دخلت يف قواعد ا إليجاب  ،فهي واجبة ،و�إن
دخلت يف قواعد التحرمي ،فهي حم َّرمة ،و�إن دخلت
يف قواعد املندوب ،فهي مندوبة ،و�إن دخلت يف قواعد
املكروه ،فهي مكروهة ،و�إن دخلت يف قواعد املباح،
فهي مباحة ».
و�رشح ذلك تلميذه القرايف  ،قال  « :فالبدعة �إذا
ِ�ضت ُت ْع َر�ضُ على قواعد ال�رشع و أ�دلته  ،ف أ� ّي
ُعر َ
أ
أ
�شيء تناولها من الدلة والقواعد �حلقت به من
أ�يجاب أ�و حترمي أ�و غريهما .»...
هذا غاية ما ا�ستدل به أ��صحاب هذا االجتاه  .لي�س
فيه حديث واحد ا�ستندوا �إليه .)47(...
املطلب الثالث :أ�دلة أ��صحاب االجتاه الثالث .
ا�ستدل أ��صحاب هذا االجتاه ب أ�دلة من ال�سنة وب أ�عمال
ال�سلف ال�صالح  -ر�ضي اهلل عنهم  .-وهي أالدلة
نف�سها التي ا�ستدل بها أ��صحاب االجتاه أالول  .لكن
يف غري الوجوه التي ذكروها  ،بل قالوا :هي أ�دلة يف
أ� َّن البدعة ق�سم واحد مذموم.
وحا�صل ما ا�ستدلوا به هو -:
أ�وال :أالحاديث النبوية .
ثانيا :عمل ال�سلف ال�صالح ر�ضي اهلل عنهم مبا مل ي أ�ت
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به كتاب وال �سُ نَّة .
أ�وال :أالحاديث النبوية
ِم ْن أ��شهر ما اعتمد عليه أ��صحاب هذا االجتاه ثالثة
أ�حاديث ،هي :
احلديث أالول  :قوله (َ « :)م ْن َ�س َّن يف ا إل�سالم �سُ نَّة
ح�سنة ،فله أ�جرها ،و أ�جر َم ْن َع ِم َل بها من بعده من
ُ�ص من أ�جورهم �شيء ،و َم ْن َ�س َّن يف ا إل�سالم
غري أ�ن َي ْنق َ
�سُ نَّة �سيئة ،كان عليه وزرها ،ووزر من عمل بها من
()48
ُ�ص من أ�وزارهم �شيء».
بعده من غري أ�ن َي ْنق َ
وجه اال�ستدالل بهذا احلديث :
(�س َّن) معناها
قال أ��صحاب هذا االجتاه  � :إ َّن كلمة َ
أ�حيا �سُ نَّة أ�و بادر ،و�سارع �إىل عمل �سنة أ�و لزم
وداوم على �سنة �سنها ر�سول اهلل ( ،)أ�و أ�ظهرها
و أ��شاعها بالقول أ�و العمل ...
وقالوا  � :إ َّن عندنا ما يدل على هذا الوجه
من اال�ستدالل ،هو - :
أ� -الن�صو�ص ال�رصيحة املوافقة لهذا املعنى كقوله
( )ألن�س بن مالك ( يا بني � إ ْن َق ِد ْر َت أ�ن ت�صبح
ومت�سي ،لي�س يف قلبك غِ �شّ ألحد ،فافعل  ،يا بني،
وذلك م ْن �سُ َّنتِي ،ومن أ�حيا �سُ َّنتِي ،فقد أ�حياين ،و َم ْن
أ�حياين ،كان معي يف اجلنة )(.)49
ب -املنا�سبة التي قيل فيها احلديث  ،ف�إن ال�سبب
ال�ص َدقَة ،وهي م�رشوعة
الذي جاء ألجله احلديث هو َّ
وال�سنَّة .
أ��صال يف الكتاب ُّ
ففي �صحيح م�سلم عن جرير ،قال ُ :كنَّا عند ر�سول اهلل
( )يف �صدر النهار ،فجاءه قوم حفاة عراة جمتابوا
النِّمار  ،أ�و العباء متقلدوا ال�سيوف عامتهم من ُم�ضرَ ،
بل كلهم من ُم�ضرَ ٍَ ،ف َت َم َّع َر وجه ر�سول اهلل ( )ملا
ر أ�ى بهم من الفاقة ،فدخل ثم خرج ،ف أ�مر بالال ف أ�ذن،
و أ�قام ف�صلى ،ثم خطب ،فقال  « :يا ايها النا�س اتقوا
ربكم الذي خلقكم من نف�س واحدة اىل آ�خر ا آلية �إن
اهلل كان عليكم رقيبا» « واتقوا اهلل ولتنظر نف�س ما
قدمت لغد واتقوا اهلل « ت ََ�ص َّدقَ رجل من ديناره ،من
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/2
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درهمه ،من ثوبه ،من �صاع بره ،من �صاع متره حتى
قال :ولو ب�شق مترة ،فجاء رجل من أالن�صار ِب�صرُ َّ ٍة
كادت كفُّه تعجز عنها ،بل قد عجزت ثم تتابع النا�س
حتى ر أ�يت كومني من طعام وثياب ،حتى ر أ�يت وجه
ر�سول ( )يتهلل ك أ�نه ُم ْذ َه َبة ( )50فقال (َ (: )م ْن
َ�س َّن يف ا إل�سالم �سُ َّن ًة ح�سنة  ...احلديث )(.)51
يقول ا إلمام ال�شاطبي  ( :فت أ�ملوا أ�ين قال ر�سول
(َ )م ْن َ�س َّن �سُ َّن ًة ح�سنة ( )52جتد ذلك فيمن عمل
فيه مبقت�ضى املذكور على أ�بلغ ما يقدر عليه ،ولو
بتلك ال�صرُّ َّ ة ،فانفتح ب�سببه باب ال�صدقة على الوجه
أالبلغ َ ،ف�سرُ َّ بذلك ر�سول اهلل حتى قال َ ( :م ْن َ�س َّن يف
ال�سنَّة ها
ا إل�سالم �سُ َّن ًة ح�سنة ) احلديث ،فدل على أ�ن ُّ
هنا مثل ما فعل ذلك ال�صحابي ،وهو العمل مبا ثبت
كونه �سُ َّن ًة (.)53
ال�س َّن
ور ُّدوا على أ��صحاب االجتاه أالول الذين حملوا َّ
على االخرتاع ،ون�سبوه �إىل ا إلن�سان بقولهم � :إن
خمت�ص بال�رشع ال مدخل للعقل
التح�سني والتقبيح
ٌّ
فيه ،وهو مذهب جماعة أ�هل ال�سنة  ...وتبقى ال�سيئة
منزلة على البدعة  ،وتنزل على املع�صية الثابتة �رشعا
()54
.
ً
احلديث الثاين  :قوله (َ ( : )م ْن َ�س َّن �سُ َّنة خري ...
) �إىل آ�خره .
وجه اال�ستدالل به :
�إن وجه اال�ستدالل بهذا احلديث يو�ضحه احلديث
(�س َّن)  ،ب أ�نه ال ميكن حمل معناها
أالول يف معنى كلمة َ
على االخرتاع من أ��صل .
احلديث الثالث  :قوله ( )لبالل بن احلارث ... ( :
ومن ابتدع بدعة �ضاللة ال ير�ضاها اهلل ور�سوله )...
اىل آ�خر احلديث .
وجه اال�ستدالل بهذا احلديث :
احلديث ظاهر يف أ�ن من ابتدع� ،إمنا يبتدع بدعة
�ضاللة ال تر�ضي اهلل ور�سوله؛ ألن اهلل ور�سوله ال
ير�ضيان بدعة ،أ� َّي بدعة كانت .
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ولي�س يف احلديث مفهوم خمالفة؛ ألن حديث  ( :كل
بدعة �ضاللة ) َد َّل على تعطيلها  ،فتبقى ال�ضاللة
الزمة للبدعة ب�إطالق .
يقول املباركفوري يف (حتفة أالحوذي)  ( :قوله بدعة
�ضاللة يروى با إل�ضافة ويجوز أ�ن ين�صب مو�صوفا
و�صفة  ،وهذه ال�صفة لي�ست لالحرتاز عن البدعة
احل�سنة بل هي �صفة كا�شفة للبدعة  ،يدل عليها قوله
( ( )كل بدعة �ضاللة ) كما يف رواية أ�بي داود عن
العربا�ض بن �سارية ( ،)وقوله  ( :ال ير�ضاها اهلل
ور�سوله ) هذا أ�ي�ضا �صفة كا�شفة للبدعة ) (.)55
و�سوف أ�بني –بعد قليل -يف املبحث الثالث يف الر�ؤية
النقدية من يحدد مفهوم ال�ضاللة  ،و َم ْن يعلم ر�ضا
اهلل ور�سوله  ،ومتى يعمل مبفهوم املخالفة – كما
َب َّي َن ُه علماء أال�صول . -
ثانيا  :عمل ال�سلف ال�صالح مبا مل ي أ�ت به كتاب وال
�سُ نَّة
أ
أ
أ�� -قوال و�فعال عملها ال�سلف قبل موت النبي
(.)
ها أ�نا أ�تي بر ِّد ا إلمام ال�شاطبي على عمل ال�سلف يف
حال حياة النبي ،فقد ذكر أ� َّن الت أ��سي با إلقرار ال يتم
جوازُه أ�و قَبو ُله� ،إال �إن وافقه فعل النبي ،فا إلقرار ال
يدل على مطلق اجلواز من غري نظر ،بل منه ما يكون
كذلك كا إلقرار على املباحات ال�رصفة واملطلوبات،
ومنه ما ال يكون كذلك ،كا إلقرار على �سماع الغناء
غري امل ُ َح َّرم  .ف�إن قا َرنَ ا إلقرا َر قو ٌل فاحلكم ظاهر،
وهو مطلق ال�صحة وا إلذن ،و�إن قارنه فعل ،فينظر
�إىل الفعل ،فيق�ضى مبطلق ال�صحة فيه مع املطابقة
دون املخالفة . )56( ...
ب -أ�قوال و أ�فعال عملها ال�سلف بعد موت النبي
(.)
أ
أ
أ
لقد تبني يل �ن �قوال ��صحاب هذا االجتاه يف هذه
امل� أس�لة ال تعدو ثالثة ،هي :
القول أالول :قالوا �إن بع�ض أ�عمال ال�سلف من
Published by Arab Journals Platform, 2020
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امل�صالح املر�سلة ،وهي من أال�صول الفقهية الثابتة
عند أال�صوليني .
ومثاله  :جمع القر آ�ن و َك ْت ُبه يف امل�صاحف ،وجمع النا�س
على امل�صاحف العثمانية ،وجمع العلم وتدوينه .
القول الثاين  :قالوا � إ ّن بع�ض أ�عمال ال�سلف ثابت عن
مدثا مبتد أ� بعد موته.
النبي ( ، )ولي�س حُ ْ
ومثاله  :جمع عمر بن اخلطاب امل�صلني على قارئ
واحد يف قيام رم�ضان (�صالة الرتاويح)؛ ف�إنها �سُ نَّة
�صالها ر�سول اهلل يف اجلماعة يف أ�ول �شهر رم�ضان
ثالث ليال ،ثم خاف أ� ْن ُت ْف َر َ�ض عليهم فرتكها ،وكان
النا�س ي�صلونها جماعات يف امل�سجد على عهده ،وهو
يق ّرهم ،و�إقراره �سُ نَّة منه عليه ال�سالم ،وعمر أ�حيا
ال�سنَّة ،و�إطالق لفظ (البدعة) على عمله� ،إمنا
هذه ُّ
هو من الناحية اللغوية ال ال�رشعية فلفظ (البدعة) يف
اللغة أ�عم من لفظ البدعة يف ال�رشيعة (. )57
القول الثالث� :إن بع�ض أ�عمال ال�سلف لي�س ثابتا
من طريقة �صحيحة و�إن �سلم وثبت فراجع �إىل أ�حد
القولني ال�سابقني .
ومثاله زيادة ابن عمر (وبركاته) يف الت�ش ُّهد ،وكذا
زيادة (وحده ال �رشيك له) .
قال العظيم أ�بادي �صاحب (عون املعبود �رشح �سنن
أ�بي داود)  :ثبتت زيادة (بركاته) يف ال�صحيحني،
وغريهما مرفوعة  .وثبتت زيادة (وحده ال �رشيك
له) يف حديث أ�بي مو�سى عند م�سلم ،ويف حديث
عائ�شة املوقوف يف (املوط أ�) ،ويف حديث ابن عمر عند
الدارقطني� ،إال أ�ن �سنده �ضعيف) (. )58
وعلى اجلملة ،ف� إ َّن ما َ�س َّن ُه اخللفاء الرا�شدون الحق
ب�سُ نَّة نبيهم؛ ألنه مق�صود بدليل �رشعي ،وهو ي�شعر
أ�نهم �إمنا تلقوه عن ر�سول اهلل ( )أ�و هو فهم فهموه
عنه ،فذلك �سُ نَّة ال بدعة ،فلم يثبت �إال بدعة واحدة هي
بدعة ال�ضاللة .
أ�قول وباهلل التوفيق :
بعد أ�ن َب َّين ُْت اجتاهات العلماء و أ�د َّلتهم يف البدعة
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املبحث الثالث  :ر ؤ�ية نقدية ،والر أ�ي املختار .

واالبتداع ،وحاولت أ�ن أ�كون عار�ضا ال ناقدا ،ألنني
ال َت َز ْم ُت احليد َة واملو�ضوعية منذ بد أ�ت اجلمع والعر�ض
والرتتيب  ...أ�ريد أ� ْن أ�نتقل �إىل النظرة الفاح�صة
الكا�شفة ملا هو �صحيح ،وما هو غري �صحيح ،أ�و ماهو
فا�سد ميكن �إ�صالحه واعتباره.
وقد جعلت ال�ضابط يف النقد هو العودة �إىل وحي
اهلل يف أال�س�س من غري أ�ن أ�غفل بقية أالدلة أالخرى،
وفيها دليل امل�صلحة املر�سلة .
لقد ظهر –بادي الر أ�ي -يف بحثي ثالثة اجتاهات
خمتلفة متباينة ،هي -:
االجتاه أالول :وهو اجتاه ي�سوق �إىل تق�سيم البدعة
�إىل ح�سنة و�سيئة  ،ودليله الن�صو�ص ال�رشعية .وما
ُن ِق َل عن عمر بن اخلطاب ،وما أ�حدث يف حياة النبي
وبعد موته  .وحا�صله املعار�ضة للن�صو�ص الدالة
على ذم البدعة ب�إطالق .
االجتاه الثاين :وهو اجتاه ي�سوق �إىل تق�سيم البدعة
�إىل خم�سة أ�ق�سام  :بدعة واجبة ،وبدعة مندوبة،
م َّرمة ،وبدعة مكروهة ،وبدعة مباحة .
وبدعة حُ َ
ودليله ا�ستح�سانها من حيث دخولها حتت قواعد
ال�رشع  ،فالقواعد هي الدالة على ا�ستح�سانها أ�و
قبحها .وحا�صله أ�ي�ضا املعار�ضة للن�صو�ص الدالة
على ذم البدعة ب�إطالق .
االجتاه الثالث :وهو اجتاه ي�سوق �إىل منع تق�سيم
البدعة ،ويع ّدها ق�سما واحدا مذموما  .ودليله نف�س
الن�صو�ص ال�رشعية ،واملنقول عن عمر وما أ�حدث يف
حياة النبي وبعد موته  .وحا�صله الن�صو�ص املطلقة
يف الذم والعموم ،بحيث مل يقع فيها ا�ستثناء بدعة
واحدة ممدوحة ،فهي على حقيقة ظاهرها من الكلية
التي ال يتخلف عن مقت�ضاها فرد من أالفراد ،وكل
قاعدة كلية ،أ�و دليل �رشعي كلِّي� ،إذا تكررت من غري
تقييد وال تخ�صي�ص ،و أ�عيد تقريرها فذلك دليل على
بقائها على مقت�ضى لفظها من العموم وا إلطالق .
https://digitalcommons.aaru.edu.jo/hujr_b/vol4/iss1/2
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والظاهر من هذه االجتاهات الثالثة أ�نها تعود �إىل
اجتاهني اثنني ،هما  :اجتاه املجيزين للتق�سيم �سواء
ق�سموها �إىل ق�سمني ،أ�و �إىل خم�سة أ�ق�سام ،واجتاه
املانعني للتق�سيم .
والذي ظهر يل أ�ي�ضا :أ� َّن َمنْ�شَ أ�َ اخلالف
بني املجيزين للتق�سيم ،واملانعني له هو يف البدعة
ا إل�ضافية وح�سب ،أ�ما احلقيقية؛ فقد ح�صل ا إلجماع
على �إنكارها .
ال�سننَ احل�سنة باعتبار ما دل
فاملجيزون َي ْ�س َتنُّون ُّ
على ح�سنها ،واملانعون ال َي ْ�ستنُّون باعتبار عموم
ال َّذ ِّم  .فكل بدعة �ضالله .
أ
وهذا من حيث من�ش�ُ اخلالف بني الفرقاء
واجتاهاتهم.
أ�ما من حيث أالدلة ،فالظاهر يل من أ�دلة الفريقني
هو:
أ
� .1إن �دلة الفريق املجيز لتح�سني البدع احل�سنة
من الن�صو�ص النبوية �ضعيفة  ،ف�إن اللغة العربية ال
ت�سعفهم يف ا�ستداللهم يف معنى كلمة (�سن) يف حديث
( َم ْن َ�س َّن يف ا إل�سالم �سُ نَّه ح�سنة) مبعنى (اخرتع)،
و�إن علم أ��صول الفقه ال يخدمهم يف مفهوم املخالفة
امل ُ َع َّطل يف حديث (ومن ابتدع بدعة �ضاللة ال ير�ضاها
اهلل ور�سوله) ،وذلك بح�سب ما و�ضع ملفهوم املخالفة
()59
من �رشوط عند علماء أال�صول .
أ�ما أ�دلتهم فيما أ�حدث من أ�مور يف حياة النبي ،وبعد
حيث
موته ،ف�إن وجه ا�ستداللهم بها قوي من
أ
ثبت ح�سنها ،وتكرر فعلها من غري نكري من �هل احلل
والعقد من امل�سلمني .
� .2إن أ�دلة الفريق املانع للبدعة احل�سنة من الن�صو�ص
النبوية قوية جدا ،ف�إن اللغة العربية ت�سعفهم يف
(�س َّن ) يف احلديث مبعنى
ا�ستداللهم يف معنى كلمة َ
أ
( أ�حيا �سُ نَّة) أ�و (لزم �سُ نَّة) �و (بادر و�سارع �إىل
�سُ نَّة) وما �إىل ذلك ،و�إن أ��صول الفقه يخدمهم يف
تعطيل مفهوم املخالفة يف احلديث ا آلخر .
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أ�ما أ�دلتهم فيما أ�حدث من أ�مور يف حياة النبي ،وبعد
موته ،ف�إن وجه ا�ستداللهم بها أ�نها راجعة� ،إما �إىل
امل�صلحة املر�سلة أ�و هي ثابتة بطريقة �صحيحة ،وما
مل يثبت بطريقة �صحيحة فهو مردود غري مقبول .
وهو وجه قوي أ�ي�ضا .
وباملوازنة بني الفريقني من حيث ق َّوة الدليل و�ضعفه
يبدو التوازن بينهما �إىل حد بعيد .
وهنا ،ويف هذا البحث أ�ريد أ� ن أ�تقدم خطوة نحو
الفريقني ،و أُ� ْدليِ بدلوي بني ال ِّدالء ،و أ� ْ�س َتقِي من نف�س
امل�صدر الذي ا�ستقوا منه ...
أ�قول :
� إ َّن كثريا من أالمور التي ا�ستحدثها ال�سلف ال�صالح
( ،)دون الرجوع �إىل نبيهم ( )منها ما أ�قرها،
و أ�خرى رف�ضها ،ومع ذلك مل َي ْن َه ه�ؤالء عن أ��صل
ما ا�ستحدثوا؛ ومل يقل ألحدهم –مثال( -زادك اهلل
حر�صا وال ُت ِع ْد) (. )60
ف�إن �إقراره علية ال�سالم يحوي أ�مرين :
أالمر أالول � :إقرار على خ�صو�ص هذه العبادة
املحدثة .
أالمر الثاين� :إقرار على أ��صل ا إلحداث ما مل يخالف
أ��صال �رشعيا .
ثم �إن القاعدة املتقررة عند جمهور علماء أالمة أ� َّن
أ� ّي حمدثة ال ي�رسعون �إىل حترميها ومنعها فور
وقوعها ،لكنهم يعر�ضونها على كتاب اهلل و�سُ نَّة
ر�سوله ،ثم باقي أالدلة ،ف�إن وافقت أ��صال �رشعيا،
كانت واجبة أ�و مندوبة أ�و مباحة بح�سب درجة
م َّرمة أ�و
املوافقة ،و�إن خالفت أ��صال �رشعي ًا كانت حُ َ
مكروهة ،بح�سب درجة املخالفة .
فالعربة �إذا لي�ست أل�صل ا�ستحداث أ�مر جديد كان
يف زمنه ( ،)أ�و مل يكن يف زمنه ،و�إمنا ملوافقته
أ�و خمالفته أللدلة أال�صلية ،أ
والدلة التبعية املعتربة
 .ولهذا يغدو اخلالف لفظيا بني االجتاهني – أ�عني
املجيزين واملانعني -واخلالف اللفظي ال م�شاحة
Published by Arab Journals Platform, 2020

ebron University Research Journal-B (Humanities) - (???? ????? ?????? ??????- ? (?????? ?????????, Vol. 4 [2020], Iss. 1, Art.
حافظ اجلعربي ،حد البدعة  ،...جملة جامعة اخلليل للبحوث ،اجمللد ( ،)4العدد ( ،)1ص (2009 ،)45-25

فيه.
أ
أ
أ
على � َّن يل ر�يا و�سطا بني الر�يني – وهو املختار يف
البحث – أ��سوقه للقارئ الكرمي لعله ينهي اخلالف
بني املتنازعني يف هذه امل� أس�لة :
أ�قول  � :إ َّن لفظ ( البدعة ) مذموم �رشعا ،فال ينبغي
�إطالق هذا اللفظ على املحدثة التي جاء الدليل
على اعتبارها وقبولها ،بل نطلق عليها تلك أاللفاظ
امل�صطلحة ،أ
والو�ضاع املطابقة التي ا�ستعملتها
أالمة ا إل�سالمية من لدن �صاحب الر�سالة (� )إىل
وم َّرم،
يومنا هذا ،وهي  :واجب ،ومندوب ،ومباح ،حُ َ
ومكروه فتلك أاللفاظ أ�وىل باال�ستعمال من لفظ
مذموم �رشعا ،وهو لفظ (بدعة) .
ولعل هذا هو ما أ�راده ال�شيخ العز بن عبد ال�سالم،
لكنه ملَّا �س َّماها بدعة واجبة ،وبدعة مندوبة ،وبدعة
مباحة ،وبدعة حمرمة ،فكما �س َّمى عمر بن اخلطاب
املداومة على �صالة الرتاويح بدعة ،وهو �إطالق
لغوي  ،أ�و أ� َّن العز بن عبد ال�سالم أ�خط أ� اللفظ فيما
أ�راد من خري .
وعليه تكون امل�شاحة يف اللفظ وا إلطالق دون التحقيق
واملعنى .
ونظائر هذا يف ال�سنة كثري :
أ
منه قوله ( )يف ال�صحيح عن �بي هريرة ()
قال  :قال ر�سول اهلل ( »: )ويقولون ال َك ْر َم� ،إمنا
ال َك ْر ُم قلب امل�ؤمن» )61(.يف م�سند ا إلمام أ�حمد عن أ�بي
هريرة أ�ن ر�سول اهلل ( )قال  (( :وال ت�سموا العنب
ال َك ْرم ))(.)62
وفيه أ�ي�ضا عن أ�بي هريرة أ� َّن ر�سول اهلل ( )قال:
يقولن أ�حدكم للعنب ال َك ْر َم  ،ف�إن ال َك ْر َم هو
(( وال
َّ
()63
الرجل امل�سلم )) .
ويف �سنن أ�بي داود – باب يف حفظ املنطق – عن أ�بي
هريرة عن ر�سول اهلل ( ، )قال « :ال يقولن أ�حدكم
ا َل ْك َرم ف�إن ال َك ْر َم الرجل امل�سلم ولكن قولوا حدائق
أالعناب « (. )64
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ويف �سنن الدارمي أ�ن ر�سول اهلل ( )قال « :ال تقولوا
ال َك ْر َم ،وقولوا :العنب واحلبلة» (.)65
وكلها أ�حاديث يف النهي أ�ن ُي َ�س َّمى العنب ال َك ْر َم .
ويف �رشح هذه أالحاديث يقول ابن حجر  ( :و�إمنا
املعنى أ�ن أالحق با�سم ال َك ْر ِم قلب امل�ؤمن  ...ولذلك
نهى عن ت�سمية العنب بالكرم  ...وحكى القرطبي
عن املازري أ�ن ال�سبب يف النهي :أ�نه ملَّا ُح ِّر َمت عليهم
اخلمر ،وكانت طباعهم حتثهم على الكرم ،كره
ر�سول اهلل ( )أ�ن ُي َ�س ِّمي هذا امل ُ َح َّرم با�سم تهيج
طباعهم �إليه عند ذكره ،ليكون ذلك كاملح ِّرك لهم ...
والذي قاله املازري موجه؛ ألنه يحمل على �إرادة
ح�سم املادة برتك ت�سمية أ��صل اخلمر بهذا اال�سم
احل�سن ) (.)66
ومنه ما يف البخاري وم�سلم ،وغريهما عن عائ�شة
يقولن
ر�ضي اهلل عنها عن النبي ( ،)قال  « :ال
َّ
()67
أ�حدكم خَ ُب َث ْت نف�سي ،ولكن ليقل َلق َِ�س ْت نف�سي « .
وروي عن �سهل بن حنيف مرفوعا .
ومعنى (خَ ُب َث ْت نف�سي)  :أ�ي ف�سدت ،و�صارت رديئة
مبعنى غثيثة ال خري فيها ،وهو نف�س معنى ( َلق َِ�س ْت
نف�سي) (.)68
ومنه ما يف البخاري وم�سلم ،وغريهما عن أ�بي هريرة
يحدث عن النبي ( )أ�نه قال  « :ال يقل أ�حدكم
ا�س ِق َر َّبك  ،وليقل� :سيدي
أ� ْط ِع ْم َر َّبك ِّ ،
و�ضىء َر َّبك ْ ،
وموالي  ،وال يقل أ�حدكم َع ْبدِي أَ� َمتِي  ،وليقل فتاي
وفتاتي وغالمي» (.)69
فامل�شاحة وا�ضحة يف اللفظ بني (خَ ُب َث ْت نف�سي،
و َلق َِ�س ْت نف�سي) ،واملعنى واحد  .وبني ا�سم الرب
وا�سم ال�سيد املوىل واملعنى واحد  ،وبني ا�سم العبد
أ
وال َم ِة وا�سم الفتى والفتاة والغالم واملعنى واحد ..
فثبتت امل�شاحة يف هذا امل�ستوى من اخلالف ،وهو
اخلالف يف �إطالق اللفظ يف املعنى الواحد.
فالتح�صيل يف ا إلحداث �إذن ي�سوق �إىل قول بني قولني
 ،يجمع بينهما باعتبارين :
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أالول  -:باعتبار جواز االجتهاد يف العبادة  ،ف�إن
اال�ستنباط مبثل ما فعل ال�سلف ال�صالح –ر�ضي اهلل
عنهم – و أ�قرهم عليه النبي ،ومبثل ما فعلوه بعده
من غري نكري منهمَ ،ف ُيق َْ�ضى مبطلق ال�صحة فيه ،
بال�سنَّة النبوية؛ ألنه مق�صود بدليل �رشعي
و ُيلحق ُّ
أ
تلقوه عن النبي � ،و ِب َف ْه ٍم فهموه منه  ،وهذا �سنة ال
بدعة فيه .
الثاين  -:باعتبار جواز �إطالق لفظ البدعة على ما
فعلوه ،فهو غري جائز �رشعا؛ ألن اللفظ مذموم �رشعا
خا�ص ُة الت أ�ثيم .
 ،والذَّم َّ
فلم يثبت �إال بدعة واحدة هي بدعة ال�ضاللة  ،وهي
البدعة بق�سميها احلقيقية التي مل ي ُد ّل الدليل عليها ،
وا إل�ضافية التي لها من أالدلة متعلق هو يف احلقيقة
�شبهة دليل ،ال دليل .
والق�سم أالول باطل �صرَ ْ ف  ،والق�سم الثاين ي�شبه
احلق  .وكالهما بدعة وابتداع .
ال�سنَّة وهي كلها ح�سنة لي�س فيها �شيء
فلم يبق �إال ُّ
�إال وهو ح�سن  ،ويقابلها البدعة ،وهي كلها �سيئة ،لي�س
فيها �شيء ح�سن  ،وال ي�صح اخللط بينهما يف اللفظ
ال�سنَّة لي�ست من البدعة يف اللفظ ،وال يف املعنى،
ألن ُّ
وال يتفقان يف علة وال غر�ض  ،ف�إن البدعة كيفما
كانت �صفاتها خروج على ال�سنة و�ضاللة ال تر�ضي
اهلل ور�سوله  .وهو العليم وحده مبا ُير�ضيه تعاىل،
و ُير�ضي ر�سوله (.)

خامتة البحث:

وبعد  :فهذا ما قد كنت أ�ردت بيانه من أ�هداف البحث
وحدوده والدرا�سات ال�سابقة فيه  ،وحتى تتم الفائدة
أُ� ِّ
خل�ص ما تو�صلت �إليه من خالل البحث ،ب�إيجاز كي
أ�عطي القارئ فكرة عامة ،وخال�صة �إجمالية عن
نتائج البحث .
� .1إن الدين ا إل�سالمي فيه جميع ما ي�صلح النف�س
يف الدنيا وا آلخرة� ،سواء كانت امل�صلحة ثابتة أ�و
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م�ستحدثة  ،و� إ َّن هدفه هو �إ�سعاد الكافة ،و�سعادتهم
ال تتحقق �إال مبتابعة مبادئ ال�رشيعة وقواعدها
و أ�حكامها وموافقة مقا�صدها ،و� إ َّن امل�صلحة
ال�رشعية لها خ�صائ�ص و�ضوابط مُ َت ِّيزها عن م�صالح
أالهواء.
� .2إن �إ�ساءة مفهوم الدين ترتتب عليها آ�ثارا �سيئة،
منها اخللط وال َّلب�س بني احلق والباطل.
 .3من أ�راد أ�ن يعرف الدين فلي أ�خذه من ينبوعه
–الكتاب وال�سنة – ول َي ْ�س َتعِن على فهمه و�إتقانه
مبا أ�جمع عليه العلماء الرا�سخون يف العلم ،الذين
اجتهدوا يف ك�شفه وبيانه وت�سهيله وتي�سريه ...
وال ي أ�خذه من غريهم أ�و من واقع الطرق الدينية
املخرتعة .
� .4إن معرفة امل�سلمني ب�ضالالت البدع ،وزيوف
االبتداع� ،إمنا تزيدهم معرفة بتمام نعمة اهلل عليهم،
ف�إنه ال يعرف ا إل�سالم َم ْن ال يعرف اجلاهلية.
 � .5إ َّن َم ْن يفتح باب االجتهاد يف حت�سني البدع
واالبتداع ،قد ال ي�ستطيع غلقه ،ألنه �إمنا يفتح باب
وا�سعا للهوى ي�صعب على أالنف�س �س ُّده  ،بعد أ�ن
يتمكن الهوى من القلب بداعي التقرب �إىل اهلل .
� .6إن من ي�سيء فهم احلديث املوقوف على ابن
م�سعود  ( :ما ر آ�ه امل�سلمون ح�سنا ،فهو عند اهلل ح�سن
�سيء )(.)70
 ،وما ر آ�ه امل�سلمون �سيئا ،فهو عند اهلل ِّ
هو الذي يفتح باب االجتهاد يف التح�سني والتقبيح ،
يحتج به ،على أ� َّن يف الدين بدعة ح�سنة،
�إذ ال يجوز أ�ن َّ
و أ�خرى �سيئة ،أل َّن اال�ستح�سان معناه :قطع امل� أس�لة
عن نظائرها ،فلي�س يف دين اهلل بدعة ح�سنة ،دليل
ح�سنها اعتياد امل�سلمني لها  ،ف� إ َّن النا�س خمتلفون
فيما بينهم من العادات والتقاليد .
يتجنَّب العوامل امل� ؤ ِّثرة يف اختالف العلماء،
 � .7إ َّن من َ
أ
وتف ّرقهم يرب� من الذين َف َّرقوا دينهم وكانوا �شيعا ،
ومن هذه العوامل:
 اجلهل بحقيقة مو�ضع اخلالف  ،واجلهل أبالدلة
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واجلهل مبا مع ا آلخر من احلق
 اعتقاد بع�ضهم يف نف�سه ،أ�و يعتقد فيه أ�نه من أ�هلاالجتهاد يف الدين ،وهو مل يبلغ تلك الدرجة – أ�عني
درجة الرا�سخني يف العلم –
 تقدمي الهوى على الدليل ،أ�و ي�صار �إىل الر أ�ي دوندليل .
أ
 احلكم بل�سان العوائد �و الوقوف عند حدوثامل أ�لوف  ،أ�و املوجود املوروث عن ا آلباء ...

نتائج البحث:

� .1إن من� أش� اخلالف بني العلماء يف حدود البدعة ،
ويف البدعة ا إل�ضافية ،وال خالف بينهم يف البدعة
احلقيقية ،وال فيما هو من املنكرات وال�ضالالت التي
لي�س لها من أالدلة متعلق بل أالدلة متنعها .
 � .2إ َّن املختلفني من العلماء يف هذا املن� أش� فريقان ،ال
أ�كرث -:
فريق يفتح الباب وا�سعا لالبتداع بنية ح�سنة .
وفريق ي�س ُّده ما مل يكن موافقا لل�رشع .
أ
 .3ما تو�صلت �إليه وهو -الر أ�ي بني الر�يني – حيث
أ�خذت من االجتاهني بن�صيب -:
الن�صيب أالول  :وافقت فيه القائلني بالتق�سيم �سواء
كان ثنائيا أ�و خما�سيا جانب املعنى ،وخالفتهم يف
اللفظ .
أ
الن�صيب ا آلخر � :خذت من املانعني أل�صل البدعة
احل�سنة اللفظ وخالفتهم يف املعنى ...
وبناء عليه منعت التق�سيمات .
ف� إ َّن امل�شاحة هنا يف اللفظ وا إلطالق دون املعنى
والتحقيق  ،و�إال خل�سرِ نا أ�جمل ما عندنا من �سُ نَّة
ن ِب ِّينا (.)
وما أ�ردت �إال اخلري  ،فقد أ��صيب وقد ال أ��صيب،
وعزائي أ� َّن لكل جمتهد ن�صيب ًا ...
واهللَ أَ� ْ�س أ�َ ُل أ� ْن أ�كون منتظما يف �سلك من أ�حيا �سُ نَّة،
و أ�مات بدعة.
علي مبلحوظاته
م�ؤمال ممن قر أ�ه وانتفع به  ،أ� ْن َي َت َك َّرم َّ
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النتفع بها  ،حتَّى َي َظ َّل أالج ُر والثواب ممدودا يل ،وله
�إىل يوم القيامة ...

الهوام�ش:
( )1البدعة احلقيقية هي التي مل يدل عليها دليل
�رشعي  .أ�ما البدعة ا إل�ضافية؛ فهي التي مل يدل
الدليل على كيفيتها أ�و حالها أ�و هيئتها أ�و عددها
أ�و زمانها أ�و مكانها و�إن كان الدليل عليها من جهة
أال�صل قائم ًا ُ .ينظر ال�شاطبي � ،إبراهيم  ،االعت�صام
 ، 1/286 ،دار املعرفة .
(ُ )2ينظر  :ابن فار�س  ،أ�حمد  ،معجم مقايي�س اللغة
 ، 1/29 ،طـ. 2
الفيومي  ،أ�حمد  ،امل�صباح املنري يف غريب ال�رشح
الكبري . 1/38 ،
ابن منظور  ،حممد  ،ل�سان العرب  ( 8/6،مادة َب َد َع
).
(ُ )3ينظر يف هذا الوجه :
ابن رجب  ،عبد الرحمن  ،جامع العلوم احلكم يف
�رشح خم�سني حديثا من جوامع الكلم ، 1/160 ،
والع�سقالين ،ابن حجر فتح الباري يف �رشح البخاري
 3/253،تعليق ال�شيخ نا�رص الدين أاللباين.
(ُ )4ينظر يف هذا الوجه :
النووي  ،يحيى � ،رشح النووي ب�صحيح م�سلم ،
. 6/154
ابن عبد ال�سالم  ،عبد العزيز  ،قواعد أالحكام يف
م�صالح أالنام .1/172 ،
أ�بو �شامة  ،عبد الرحمن  ،الباعث على �إنكار البدع
واحلوادث � ،ص . 131
(ُ )5ينظر يف هذا الوجه :
اخلطابي  ،حمد  :معامل ال�سنن يف �رشح �سنن أ�بي
داود . 4/301 ،
(ُ )6ينظر يف هذا الوجه :
ال�شاطبي � ،إبراهيم  ،االعت�صام . 1/37 ،
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(ُ )7ينظر � :صحيح البخاري مع الفتح ، 6/230
و�صحيح م�سلم مع �رشح النووي . 3/379
(ُ )8ينظر  :عون املعبود  ، 11/234قال الرتمذي
ح�سن �صحيح انظر حتفة أالحوذي ، 7/365
و�صححه ابن حبان ُ ،ينظر �صحيح ابن حبان
.1/178
أ
أ
أ
( )9أال�صبهاين � ،بو نعيم �حمد  ،حلية الولياء
وطبقات أال�صفياء  ،9/113 ،ط 1967 ، 2م  ،دار
الكتاب العربي  ،بريوت  ،لبنان .
( 10ابن تيمية  ،أ�حمد  ،جمموع الفتاوى ،
 ، 20/163طـ ، 1جمع وترتيب عبد الرحمن بن
قا�سم وابنه حممد .
(ُ )11ينظر  :ابن رجب احلنبلي  ،جامع العلوم
واحلكم � ،ص ، 253دار املعرفة –بريوت .
 ال�سيوطي  ،أالمر باالتباع والنهي عن االبتداع� ،ص ، 89طـ1990 1م  ،دار ابن القيم للن�رش
– الريا�ض
 ابن حجر  ،أ�حمد  ،فتح الباري ب�رشح �صحيحالبخاري  ، 4/253 ،دار املعرفة – بريوت  .حتقيق
ابن باز  ،تخريج وت�صحيح حمب الدين اخلطيب ،
ترقيم :حممد ف�ؤاد عبد الباقي .
 البيهقي  ،أ�حمد  ،مناقب ال�شافعي  ، 1/469 ،دارالرتاث – القاهرة  ،حتقيق أ�حمد �صقر  ،طـ. 1
( )12اخلطابي  ،حمد  ،معامل ال�سنن يف �رشح �سنن
أ�بي داود . 4/301 ،
( )13القا�ضي عيا�ض  ،عيا�ض  ،م�شارق أالنوار على
�صحيح ا آلثار  ،1/218 ،املكتبة العتيقة – تون�س .
( )14الغزايل  ،حممد � ،إحياء علوم الدين 2/5 ،
 ،دار الفجر للرتاث  ،تعليق جمال حممود  ،حممد
�سيد .
أ
أ
( )15ابن الثري اجلزري  ،جمد الدين �بو ال�سعادات
 ،النهاية يف غريب احلديث أ
والثر  ، 1/106 ،طـ، 2
 1979م  ،دار الفكر  ،حتقيق طاهر أ�حمد الزاوي ،
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حممود حممد الطناجي .
( )16ابن العربي ا إل�شبيلي  ،حممد  ،عار�ضة
أالحوذي . 9/147 ،
( )17النووي  ،حميي الدين  ،تهذيب أال�سماء
وال�صفات  ، 1/22 ،ادارة الطباعة املنيوية .
( )18الع�سقالين  ،أ�حمد  ،فتح الباري ب�رشح �صحيح
البخاري  ، 4/253 ،دار املعرفة .
( )19ابن عبد ال�سالم  ،عبد العزيز  ،قواعد أالحكام
يف م�صالح أالنام  ، -173 172 /1 ،دار الكتب
العلمية – بريوت – لبنان  .وقد �سقطت عبارة
( �إن دخلت يف قواعد املكروه فهي مكروهه ) من
كالم ابن عبد ال�سالم  .و أ�ثبتها أ�نا بح�سب �سياق
الكالم .
( )20نقال عن كتاب االعت�صام  ،ل إلمام ال�شاطبي
 ، 1/188-190 ،دار املعرفة للطباعة والن�رش ،
بريوت –لبنان  .و ُينظر الفروق للقرايف . 4/205
( )21الكرماين  ،حممود � ،صحيح ابن عبد اهلل
البخاري ب�رشح الكرماين  ، 8/154 ،دار الفكر .
( )22الع�سقالين  ،أ�حمد  ،عمدة القاري �رشح
�صحيح البخاري � ،ص  ، 245كتاب الرتاويح .
( )23الع�سقالين  ،أ�حمد  ،فتح الباري ب�رشح �صحيح
البخاري . 253 /13 ،
(ُ )24ينظر االعت�صام  ،ل إلمام أ�بي ا�سحق �إبراهيم
بن مو�سى ال�شاطبي . 37 /1،
(ُ )25ينظر  :اقت�ضاء ال�رصاط امل�ستقيم خمالفة
أ��صحاب اجلحيم � ،ص  ، 270-273مطابع املجد .
(ُ )26ينظر  :جامع العلوم واحلكم يف �رشح خم�سني
حديثا من جوامع الكلم � ،ص. 252
(ُ )27ينظر  :فتح الباري ب�رشح �صحيح البخاري ،
 13/253 ، 253 /5أ�ي�ضا .
( )28امل�صلحة املر�سلة يف تعريف أال�صوليني هي
أالو�صاف التي تالئم ت�رصفات ال�شارع ومقا�صده،
ولكن مل ي�شهد لها دليل معني من ال�رشع باالعتبار أ�و
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ا إللغاء ويح�صل من ربط احلكم بها جلب م�صلحة ،أ�و
دفع مف�سدة عن النا�س ُ .ينظر أ��صول الفقه ا إل�سالمي
 ،لوهبة الزحيلي  2/757نقال عن علماء أال�صول
املتقدمني.
( )29اال�ستح�سان الفقهي هو ان يعدل املجتهد عن
احلكم يف م� أس�لة مبا حكم به يف نظائرها �إىل احلكم
يخالفه لوجه أ�قوى من أالول يقت�ضي العدولُ .ينظر
 :أ��صول ال�رسخ�سي .1/200،
(ُ )30ينظر املراجع التالية :
�صحيح م�سلم  ، 5/198 ،رقم  1691باب احلث
على ال�صدقة ...
�سنن الن�سائي  ، 329 /8 ،رقم  2507باب التحري�ض
على ال�صدقة .
م�سند ا إلمام أ�حمد  ، 39/180رقم . 1838
�سنن ابن ماجة  ، 1/236،رقم  199باب من �سن
�سنة ح�سنة أ�و �سيئة .
م�صنف ابن أ�بي �شيبة  ، 3/3-4رقم  2باب
الزكاة.
ال�سنن الكربى للبيهقي جـ� ، 4ص  175باب التحري�ض
على ال�صدقة .
ال�سنن الكربى للن�سائي  ، 39 /2رقم  2335باب
أ�ي ال�صدقة أ�ف�ضل .
املعجم الكبري للطرباين  ، 2/477-481رقم
. 2322
�صحيح ابن حبان  ، 119 /14رقم  3377باب
�صدقة التطوع .
م�شكل ا آلثار للطحاوي  ،1/250رقم  207باب من
�سن يف ا إل�سالم �سنة ح�سنة.
(ُ )31ينظر  :الرتمذي  ،حممد  ، 4/308 ،رقم
 2684باب من دعا �إىل هدى فاتبع أ�و �إىل �ضاللة ،
دار الفكر .
( )32الرتمذي ،حممد ،اجلامع ال�صحيح /4 ،
 151رقم  ، 2818دار الفكر ،ط 983 ، 2م .
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املباركفوري  ،حممد  ،يف حتفة أالحوذي ب�رشح
جامع الرتمذي  7/305 ،رقم  2677دار اكتب
العلمية –بريوت ط 2005 ، 1م .
(� )33إ�سناده �صحيح  :أ�خرجه البخاري 7/6،
 ،رقم  3335باب خلق آ�دم  ،و أ�خرجه م�سلم /7
 4597رقم  1677باب بيان �إثم َم ْن َ�س َّن القتل .
والرتمذي  ، 307 /4رقم  ، 2682والن�سائي برقم
 ،11142وابن ماجة  2/873 ،رقم  2616كتاب
الديات  ،باب التغليظ يف قتل امل�سلم ظلما .
( )34النووي  ،يحيى � ،صحيح م�سلم ب�رشح النووي
 7/4598 ،ط 1996 ، 1م – دار الفكر .
( )35املباركفوري ،حممد ،حتفة أالحوذي ب�رشح
جامع الرتمذي  ، 305 /7 ،ط2005 ،م .
(� )36صحيح البخاري  ، 936 /2 ،املكتبة الع�رصية
– بريوت .
( )37رواه م�سلم يف كتاب امل�ساجد وموا�ضع ال�صالة
 ،باب ما يقال بني تكبرية ا إلحرام والقراءة  ،رقم
. 943
( )38رواه البخاري يف كتاب أالذان  ،باب ف�ضل
«اللهم ربنا لك احلمد»  ،رقم . 757
( )39رواه البخاري يف كتاب اجلمعة  ،باب ف�ضل
الطهور يف الليل والنهار  ،وف�ضل ال�صالة رقم
.1081
( )40رواه البخاري يف كتاب �صالة الرتاويح  ،باب
ف�ضل من قام رم�ضان  ،رقم . 1871
( )41الزوراء  :قيل حجر كبري عند باب امل�سجد ،
وقيل دار يف ال�سوق يف املدينة املنورة ،وقيل هي دار
عثمان بن عفان ر�ضي اهلل عنه ُ .ينظر  :ابن حجر
 ،أ�حمد  ،فتح الباري  ،حتقيق عبد العزيز بن باز،
 ، 3/55دار الفكر .
( )42فتح الباري ب�رشح �صحيح البخاري  ،البن
حجر �ص . 54
( )43أ�بو داود ،حممد  ،عون املعبود �رشح �سنن أ�بي
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داوود  ،املجلد الثاين ،3/255،دار الفكر .
( )44ابن تيمية ،أ�حمد  ،منهاج ال�سنة النبوية يف نقد
كالم ال�شيعة والقدرية ، 292 – 6/291،حتقيق د.
حممد ر�شاد �سامل  ،مكتبة ابن تيمية –القاهرة .
()45ال�شاطبي � ،إبراهيم  ،االعت�صام ، 1/180 ،
دار املعرفة  ،بريوت – لبنان .
( )46مر قوله يف رقم ( )21من الهوام�ش .
( )47القرايف  ،احمد  ،الفروق . 205 /4 ،
( )48مر تخريجه يف رقم ( )30من الهوام�ش .
( )49قال الرتمذي  :حديث ح�سن غريب  ،انظر :
املباركفوري ،حممد  ،حتفة أالحوذي ب�رشح جامع
الرتمذي  307 /7 ،رقم  ، 2678كتاب العلم  ،باب
ما جاء يف أالخذ بال�سنة واجتناب البدع  .و ُينظر أ�ي�ضا
 :الربهان فوري /عالء الدين علي  /كنز العمال يف
�سنن أالقوال أ
والفعال . 7/504 ،
( )50الف�ضة املموهة بالذهب  ،القمر ليلة البدر .
(� )51صحيح م�سلم  ، 5/198 ،باب احلث على
ال�صدقة ولو ب�شق مترة أ�و كلمة طيبة و�إنها حجاب
من النار  ،رقم .1691
(� )52سبق القلم يف الن�ص ف أ�ثبتت كلمة �سيئة بدل
كلمة ح�سنة .
( )53ال�شاطبي  ،االعت�صام . 1/183 ،
(ُ )54ينظر امل�صدر ال�سابق � ،ص.184
( )55املباركفوري  ،حممد  ،حتفة أالحوذي ب�رشح
جامع الرتمذي  ، 304 /7 ،ط2005 ، 1م .دار
الكتب العليمة  ،بريوت –لبنان.
أ
أ
( )56نقال عن كتاب :البدعة احل�سنة ��صل من ��صول
الت�رشيع  ،احلميدي  ،عي�سى �،ص. 26
(ُ )57ينظر اقت�ضاء ال�رصاط امل�ستقيم خمالفة
أ��صحاب اجلحيم البن تيمية �،ص. 272
( )58العظيم أ�بادي  ،حممد  ،عون املعبود �رشح
�سنن أ�بي داود .3/255 ،
(ُ )59ينظر  :ال�شوكاين  ،حممد � ،إر�شاد الفحول
19
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�إىل حتقيق احلق من علم أ
ال�صول � ،ص ، 179ط1
� ،سورابايا – اندوني�سيا .
و ُينظر  :اخلن  ،م�صطفى  ،أ�ثر االختالف يف القواعد
أ
ال�صولية يف اختالف الفقهاء � ،ص ، 179-180ط7
1418 ،هـ 1998 -م  ،م�ؤ�س�سة الر�سالة .
( )60حديث �صحيح  ،يف البخاري كتاب أالذان رقم
 ، 17ويف أ�بي داود كتاب ال�صالة رقم  ، 100ويف
�سنن ابن ماجة كتاب ا إلمامة رقم  ، 63ويف �سنن
ا إلمام أ�حمد . 5/39،
(� )61صحيح البخاري  ، 4/1946 ،رقم ،102
ط2000 ، 4م  ،املكتبة الع�رصية – بريوت .
( )62م�سند ا إلمام أ�حمد بن حنبل . 259 /2 ،
( )63امل�صدر ال�سابق �،ص. 272
( )64ال�سج�ستاين � ،سليمان � ،سنن أ�بي داود
� ،ص  745رقم  ، 4974ط ، 1مكتبة املعارف
– الريا�ض.
( )65الدارمي  ،عبد اهلل � ،سنن الدارمي 118 /2 ،
 ،دار �إحياء ال�سنة النبوية .
( )66الع�سقالين  ،احمد  ،فتح الباري 566 /10 ،
 ، -567رقم  ، 102دار املعرفة  ،بريوت – لبنان .
(� )67صحيح البخاري  ،كتاب ال يقل «خبثت
نف�سي»  ،رقم � ، 6179ص  ، 1945ويف �صحيح
م�سلم  ،كتاب أاللفاظ رقم  ، 17ويف �سنن أ�بي داود
كتاب أالدب رقم  ، 84وم�سند ا إلمام أ�حمد /6
.51،209،221،281
( )68املعجم الو�سيط  ،معجم اللغة العربية ،
. 2/834 ، 1/214
(� )69صحيح البخاري كتاب العتق  ،باب  17حديث
رقم �، 2552ص . 768
�صحيح م�سلم كتاب أاللفاظ باب رقم .40، 16 ، 13
م�سند احمد .2/316،463،484 ،
( )70حديث موقوف على ابن م�سعود  ،قال
الزيلعي  :غريب ُ .ينظر  :الزيلعي  ،عبد اهلل  ،ن�صب
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الراية ألحاديث الهداية  ، 133 /4 ،دار احلديث
– القاهرة .

َثبت امل�صادر واملراجع

 .1القر آ�ن الكرمي .
 .2ال�سنة النبوية .
 .3ابن تيمية ،أ�حمد ،اقت�ضاء ال�رصاط امل�ستقيم
خمالفة أ��صحاب اجلحيم ،مطابع املجد ،مكتبة الريا�ض
احلديثة .
 .4ابن تيمية ،أ�حمد ،جمموع الفتاوى ،الطبعة أالوىل،
جمع وترتيب عبد الرحمن بن قا�سم وابنه حممد .
 .5ابن حبان ،حممد� ،صحيح ابن حبان برتتيب
ابن بلبان ،ط.3م�ؤ�س�سة الر�سالة ،حتقيق وتخريج
�شعيب أالرن�ؤوط 1418 ،هـ  -1997م .
 .6ابن رجب ،عبد الرحمن ،جامع العلوم واحلكم يف
�رشح خم�سني حديثا من جوامع الكلم ،دار املعرفة
– بريوت.
أ
 .7ابن عبد ال�سالم ،عبد العزيز ،قواعد الحكام يف
م�صالح أالنام ،دار الكتب العلمية ،بريوت – لبنان .
 .8ابن العربي ا إل�شبيلي ،حممد ،عار�ضة أالحوذي.
 .9ابن فار�س ،أ�حمد ،معجم مقايي�س اللغة ،الطبعة
الثانية .
 .10ابن ماجة ،حممد� ،سنن ابن ماجة ،حتقيق
وتعليق حممد ف�ؤاد عبد الباقي ،دار �إحياء الرتاث
العربي .ط1395هـ 1975 -م .
 .11ابن منظور ،حممد بن مكرم ،ل�سان العرب،
تن�سيق وتعليق علي �شريي ،دار �إحياء الرتاث
العربي.
 .12أ�بو داود� ،سليمان� ،سنن أ�بي داود ،حتقيق
أ�حمد ح�سني الدعا�س ،تعليق حممد نا�رص الدين
أاللباين ،مكتبة املعارف – الريا�ض .
 .13أ�بو �شامة ،عبد الرحمن ،الباعث على �إنكار
البدع واحلوادث ،دار�سة وحتقيق عادل عبد املنعم،
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مكتبة ابن �سينا ،القاهرة .
أ
 .14أال�صبهاين ،أ�حمد ،حلية الولياء وطبقة
أال�صفياء ،الطبعة الثانية ،دار الكتاب العربي
– بريوت – لبنان .
 .15البخاري ،حممد� ،صحيح البخاري ،الطبعة
الرابعة ،املكتبة الع�رصية –بريوت2000 ،م.
 .16الربهان فوري ،علي ،كنز العمال يف �سنن
أالقوال أ
والفعال� ،ضبط وت�صحيح بكري حياين
و�صفوة ال�سقى .
 .17البيهقي ،أ�حمد ،ال�سنن الكربى ،حتقيق حممد
عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية – بريوت .
 .18الرتمذي ،حممد� ،سنن الرتمذي وهو اجلامع
ال�صحيح ،حققه و�صححه عبد الرحمن حممد عثمان،
دار الفكر – بريوت.
 .19اجلزري ،جمد الدين ،النهاية يف حديث أالثر،
املعروف بابن أالثري ،حتقيق طاهر الزاوي وحممود
الطناحي .
 .20احلميدي ،عي�سى ،البدعة احل�سنة أ��صل من
أ��صول الت�رشيع .
 .21ابن حنبل ،أ�حمد  ,م�سند ا إلمام احمد بن حنبل،
الطبعة الثانية.املكتب ا إل�سالمي ،بريوت1398 ،هـ
 1978م . .22اخلطابي ،حمد ،معامل ال�سنن يف �رشح �سنن أ�بي
داود .
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