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Abstrak

Maintaining the purity of the source of Islamic shari'ah from the irresponsible person
is something urgent, and always done by salafusshalihin scholars since the time of the
prophet. Bid.ah has existed in the time of the Prophet, and progressed in the days of
companions, and the tabi'in until now. Islam, from the point of worship of its nature
tauqifiyyah, (fixed and certain)), should be based on shari'ah which has been
determined by AlQuran, Assunnah, Qiyas, and the agreement of scholars. If the
worship done without shari'ah, it is pertained as bid'ah. In accordance with the hadith
of the Prophet narrated in the book of Muslim Sahih Bukhari: "Whoever does things
that not based on the religion,the worship is rejected" meanwhile, in human
relationships, is permissible, there is no prohibition for that.
In this case, the author tries to overcome the problems that arise among the Muslim
community of Indonesia in general, and West Sumatra in particular. This issue
includes the celebration of the Prophet's birth,, a legacy in Minangkabau, Tabuik, 10
days after death, 40 days after death, etc. The author tries to examine the law that is
often a controversy by some scholars. There are those who proclaim not to blame a
practice. The author in this case trying to find the right solution in terms of
Assunnah Annabawiyyah, therefore the authors begin by explaining what is Bid'ah,
the historical development of bid'ah, the examples of heretical among the Muslim
community in general, indonesia in particular, the cause of bid’ah, and the solution
from all of the problems.


إ َّن إلترشيع إ ِالساليم يستند إىل عدة أراكن وثيقة



ْ ُ إلنَّ ُاس إ ِ ِّن تا ار ْك ُت ِف
اب
 ِك ات ا:يُك اما إ ْن َأخ ْاذ ُ ُْت ِب ِه ل ا ْن ت ِاضلهوإ
ِ
ِ
)
(
ِ َّ
 ومل يرحل خاُت إ االنبياء، » او ِع ْ اْت ِِت َأ ْه ال باي ِْت،إَّلل

 ومتتكل،تس توعب خمتلف جوإنب إحلياة وأبعادها

 إالِ وقد إكمتلت معامل إدلين إ ِالساليم وإملرسلني

﴿ اَي أَُّيه اا  قال،مقومات إحلصانة وإلبقاء والاس مترإر
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إحلنيف بأبعادها إخملتلفة ﴿إلْ اي ْو ام َأ ْْكالْ ُت لا ُ ُْك ِدينا ُ ُْك
()
اوأَتْ ام ْم ُت عالا ْي ُ ُْك ِن ْع ام ِت او ار ِض ُ
يت لا ُ ُُك ْإال ْس اال ام ِدينًا﴾
ِ
وبعد متام إدلين وإكامهل وحتديد إلرسول إخلاُت  مصادر

قال ش يخ إالسالم – رمحه هللا تعايل ـ إلرد
عَل أهل إلبدع جماهد حىت اكن حيي بن حيي ش يخ إلمام

إلبخاري – يقول (إَّلب عن إلس نة أفضل من إجلهاد)
وأيض ًا فبعض إملتعاملني وَي للسف ـ يقر هذه
إلطقوس إلسيئة والحتفاالت إملبتدعة وإلتقاليد إلعمياء
وإملظاهر إلقارعة و جيهتد يف إحياهئا وإدلعوى إلهيا ،فْتي
أحدمه يتعاهد هذه إلبدع ويسعى يف حماربة من يْتكها
وكهنا من إدلين ،وإذإ اكن هذإ موقف إملتعاملني فال شك
أن إلعوإم يقدلوهنم لوثوقهم بأهنم يفعلون إال ما فيه من
إلصوإب ولو اكن ًبط ًال ما فعلوه علامؤمه ،بل ومبا إعتقدوإ
أن ذكل من أكرب إلعبادإت ومن إظهار شعائر إدلين ،لن
علامءمه ال يفعلون إال إملرشوع بزمعهم ـ ففي هذإ تعزيز
ًبلعوإم وخدإع هلم.

إلترشيع إلت أمر هبا هللا تعاىل ،ليس مثة أحد ميتكل
حق إلزَيدة أو إلنقصان يف أمر إدلين إلقومي ورشيعته
إلسمحة ،ومن حياول ذكل فهو مبتدع ومف ٍْت ومقدِم بني
يدي هللا ورسوهل ﴿ او امنَ أ ْظ ا ُلِ م َّم ِنإفْ ا اْتى
()

عا اَل َّ ِ
إَّلل اك ِذ ًًب َأ ْو اك َّذ اب بِأ اَي ِت ِه إن َّ ُه اال ي ُ ْف ِل ُح َّ
ون﴾
إلظا ِل ُم ا
ِ
()
َّ
﴿َي َأُّيه اا َّ ِإَّل اين
ون﴾
إلظا ِل ُم ا
وقال تعاىل ا
أ امنُوإ االتُقا ِد ُموإب ا ْ اني يادا ِي َّإَّلل او ار ُس ِ ِ
إَّلل
وهل اوإت َّ ُقوإ َّ ا

وأيض ًا جلهل إلكرثة وإلغالبية من إملسلمني حيُك
هذه إلبدع ،بل يعتقدون أهنم عَل خري وهدى س نة ومه
إلعكس من ذكل ،وذكل بسبب سكوت كثري من إلعلامء
وطالب إلعل عَل تكل إملبتدعات ،كام أن إلسكوت عَل
هذه إلبدع حتولها إىل عادة يصعب الانرصإف عهنا إال
بعد هجد كبري.


إ َّنإ َّ اَّلل ا َِسي ٌع اع ِل ٌمي﴾(.)
ِ
أمه إلس باب إدلإعية للكتابة يف هذإ إملوضوع
إبرإء لذلمة أمام هللا تبارك وتعايل وبيا ًان للحق "لتبينه
للناس وال تكمتونه

وإن مما يكرث فيه وإلخذ وإلرد :ما تعوده كثري
من إملسلمني من فعل بعد إحملداثت إملتعلقة ًبلَيم
وإلشهور وإلعياد وإملوإري إلت تكرر بتكرإر إلَيم
وإلشهور وإلعادإت اكالحتفال ًبملودل وليةل إلنصف من
شعبان،كام فعل إلهيوديون و إلنرصنيون والاحتفال مبقتل
حسني ومبوإرث خاصة من انحية إلم فقط وغريها.

اب
﴿ اوإ ْذ َأخ ااذ َّ ُ
إَّلل ِميث اااق َّ ِإَّل اين ُأوتُوإ إلْ ِكتا ا
ل ا ُت ابي ِنُنَّ ُه ِللنَّ ِاس ِ او اال تا ْكتُ ُمون ا ُه فانا اب ُذو ُه او ار اإء ُظهُو ِر ِ ْمه او ْإش ا اْت ْوإ
ون﴾ مث دفاع ًا عن إلعقيدة
ِب ِه ثا امنًا قا ِل ًيال فا ِبئْ اس اما ي ْاش ا ُْت ا
وإَّلب عن إلس نة ،وإلرد عَل إملبتدعة ،وهذإ هو طريق
إلسلف إلصاحل ريض هللا عهنم – بل إهنم رفعوإ من شأنه
وجيعلوه من إالجهتاد يف سبيل هللا.

وإلعلامء رمحهم هللا – قدمي ًا وحديث ًا ما بني جموز
ومس تحسن لحياء هذه إلبدع وبني مانع ومقبح َّلكل.
5
6

سورة المائدة جزء من اآلية 4
()6
سورة األنعام اآلية 61
()3
سورة الحجراتاآلية 1
()4
4
سورة آل عمران ،من اآلية181 :

أنظر مجموع الفتاوي 13/4
مقدمة من كتاب بدع وأخطاء تتعلق باأليام والشهور ألحمد بن عبد اهلل

ص  8وما بعدها .4
...................
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وإلبعض من إلصف إلول ،يفسق ويضلل ،بل
رمبا كفر هلم يقل هبا ،ومن إلصف إلثاّن كذكل من يضلل
ويبدع وهل جرإ.

كام أن إلبدع من إملنكرإت إَّلي جيب تغيريها
عَل حسن إلقدرة ،إليد أو ًبللسان أو ًبلقلب ،وإملصيبة
أن إلبعض مبجرد أن خالف ،تعتربه مربر ًإ وأنه معذور،
حمتاج ًا يف ذكل حبديث ال أصل "إختالف أمت
رمحة"( .)فيقمي عَل بدعته ومنكره هبذه إحلجة
إلوإهية( )وَّلكل قال إلناظم "وليس لك خالف جاء
معترب ًإ" الا خالف هل حظا من إلتظر.

وهذإ مما يظهر إالسالم بصورة مشوهة ،ويفر
من أرإد أن يدخل فيه ،ملا يري من حال إملسلمني ،ولو
أن إملسلمني إحتمكوإ إىل إلكتاب وإلس نة ومعلوإ مبا
يرشدإن إليه ،ونظرإ إىل سرية إلنيب وإىل سرية إلصحابة
إلكرإم – ريض هللا عهنم – من بعده سلف هذه إلمة
من إلصاحلني ومن بعدمه ،هل حدثت هذه إلمور يف
أزماهنم؟ وإن مل حتدث يف زماهنم ،فلامذإ تركوها؟ لو أخذ
إملسلمون مجيع ًا هبذه الاعتبارإت ما حصل بيهنم شقاق
وفرقة وتناحر وتنابز ًبللقاب .فبأي أمر خمتلف فيه دل
إلكتاب وإلس نة عَل فعهل فعلناه ،وإن دال عَل تركه
تركناه .وهكذإ وعَل لك فالعوإم إملساكني يف مثل هذه
إملسائل مه إلصحية ،وال حول وال قوة إال ًبهلل.

ومن دوإعي ىف هذه إملوضوع قةل كتابة مس تقةل
جتمع هذه إلبدع و إلخطاء ىف كتاب وإحد .أيضا أن
بعض إلمة الاسالمية ىف إلبالد الاسالم خاصة
إندونيس يا بعضهم ال يتحمكون ببعض إلحاكم من إلكتاب
و إلس نة إلصحيحة .مه يعملون معال حسب ما معل
أًبءمه إملتقدمني مهنم أو من أسالفهم .و مع هذإ لكه فقد
عزفت عن ذكر إلبدع رأيهتا خسافات و ترهات يس تحي
من ذكرها إجلهال فضال عن غريمه.
()3

فأقتيض وجوب إلنصيحة بيان هذه إلبدع
وإملظاهر وإلخطاء و إخملالفات ،هكذإ اكن إلسلف
إلصاحل إذإ رأوإ مسلامً أخطأ نصحوه ،خش ية أن ميوت
عَل إخلطأ فيعذب يف انر هجمن ،وخوف ًا من أن يعذب
إَّلي رأه ومل ينصحه ،نصيحة إلخرين – إجلاهلني –
ليحذروإ إخلطأ ،مع ًال بقول إلنيب "ال يؤمن أحدمك حىت
حيب لخيه ما حيب لنفسه(.)

السلسلة الضعيفة للعالمة األلباني ( )51/1كشف الحقا  153/1ميزان
االعتدال للذهبي (.)1513/6

()4

بدع وأخطاء تتعلق باأليام والشهور ص 11 :وما بعده.

قيل لالمام أمحد – رمحة هللا – إلرجل يصوم،
ويصيل ،ويعتكف ،أحب إليك ،أم من يتلكم يف أهل
إلبدع ،فقال (إذإ قام وصيل وإعتكف فامنا هو لنفسه،
وإذإ تلكم يف أهل إلبدع فامنا هو للمسلمني وهذإ
أفضل)(.)

...................
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إملصلحة دون إلتعصب إىل مذهب معني أو إمام

بعينه.
رإبعا :إحلرص عَل إلرجوع إىل إملصادر إلصلية
للك رأي ،فل أعمتد يف إلتعرف عَل رأي
إملذهب عَل ما تناقلته بعض إلكتب عنه أو ما
نسب إليه يف غري كتب مذهبه
خامسا :ذكر موإضع إلَيت إلقرأنية بذكر رمق إلسورة ورمق

إلية.
سادسا :خترجي إلحاديث إلنبوية من مصادرها من إلكتب
إلتسعة ومن غريها إن مل يكن فهيا بذكر إلكتاب وإجلزء
وإلصفحة ورمق إحلديث ،مع إالشارة إىل درجة إحلديث
قدر إملس تطاع من خالل أقوإل إحملدثني إذإ اكن إحلديث
يف غري إلصحيحني أو أحدهام.
سابعا :ترمجة لبعض إلعالم إَّلين ورد ذكرمه يف
إلرساةل وأكتفي ًبلْتمجة للعالم إملشهورين

فُك من أزمات توإهجها أمة إالسالم عرب عصور إخملتلفة
حت عرصان إحلارض؟ ومك من أعضاء لالسالم خيىش
نوره أبصارمه تصدوإ هل مبختلف إلس بل وش ت إلوسائل؟.
مث وفقين هللا إيل أن يكون حبيث يف إلبدع إلت
تعمل به إلمة إالسالمية يف عرص إحلارض وخاصة يف
إندونيس يا فتخريت إملوضوع إىل

مهنج إلبحث:
إتبعت يف تناول هذإ إملوضوع إملهنج الاس تقرإيئ
إَّلي يتناول إملشالكت وبيان إحللول إلرشعية لها،
وإس تعنت كذكل ًبملهنج إلتحلييل الاس تنباطي ،وإملهنج
إلتارخيي يف تتبع اترخي إلبدع ىف الاسالم و اترخي إلبدع
يف إندونيس يا.
طريقة إلبحث:
رست يف إعدإد هذه إلرساةل عَل إلنحو إلِت:
أوال :مجعت لك إلدةل تتعلق ًبلبدعة من إلقرأن
و إلحاديث و إلقوإل إلعلامء عنه
اثنيا :مجعت لك إملشالكت إلت تعد من إلبدع
ىف إملسأةل إلعبادإت يف تمنية إجملمتع الاسالم عامة و
إالندونييس خاصة من خالل إلكتب إملألوفة من قبل
إملؤلفني إلعلامء إملعروفني اكبن إلتميية و أيضا من إللجنة
إدلإمئة و إلخرين و إملؤلفني إالندونيس يني ،وإلحباث و
إلخبار وإجملالت إلت كرثت إقامهتا يف إلونة إلخرية يف
أحناء إلبالد ،وإحلوإر مع إملسؤولني يف إندونيس يا ومع من
هلم الاهامتم مبسأةل إلبدع يف تمنية إجملمتع إالندونييس.
اثلثا :حفص وعرض لك مشلكة عَل حدة
للحصول عَل إحللول إملناس بة مس تعينة بأرإء
إلعلامء إلقدماء مهنم وإملعارصين فهيا وإلْتجيح بني
أرإهئم يف ضوء حصة إدلليل ومدى حتقيق

وهللا أسأل أن يسدد خطاي وأن يوفقين ليكون
هذإ إلعمل انفعا لالسالم وإملسلمني ،وأخر

دعوإان أن إمحلد هلل رب إلعاملني





1

العين ،للفراهيدي 54 :6
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مجمع البحرين ،للطريحي  163 :1مادة (بدع) ( )1النهاية ،البن االثير

1

 .106 :1واآلية من سورة البقرة .111 :6

2
3

.
11
12
13
14

4
5

انظر :المفردات ،للراغب.68 :
القاموس ،للفيروزآبادي .6 :3
جامع العلوم والحكم ،البن رجب الحنبلي 160 :طبع الهند.
فتح الباري ،البن حجر العسقالني 156 :5

6
7
8
9

...................

74

معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم ،للراغب االصفهاني36 :
تهذيب اللغة ،لالزهري 641 :6
المقاييس ،البن فارس  609 :1مادة (بَدَع)
القاموس ،للفيروزآبادي  6 :3مادة (بَدَعَ)
جمهرة اللغة ،البن دريد 698 :1
لسان العرب ،البن منظور  6 :8مادة (بدع)
لسان العرب ،البن منظور  6 :8مادة (بدع).
الصحاح ،للجوهري  1183 :3مادة (بدع)

المصباح المنير ،للفيومي 38 :1مادة (بدع)
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4
5
6

بحار االنوار ،للمجلسي  606 :14ـ .603
الحدائق الناضرة ،للشيخ يوسف البحراني .180 :10
بحر الفوائد ،لالشتياني80 :
1
2
3

...................

75

فتح الباري ،البن حجر العسقالني .9 :11
االعتصام ،للشاطبي 31 :1
الرسائل ،للشريف المرتضى 83 :3
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فقد أخل ًبلخر ،ومل يعبد هللا تبارك وتعاىل وحتقيق
إلقول يف هذين إلصلني جتده مبسوط ًا يف كتب ش يخي
إالسالم إبن تميية( )وإبن إلقمي()رمحهام هللا تعاىل.
تعاىل.

أمهية معرفة إلبدع
إن مما جيب إلعل به أن معرفة إلبدع إلت أدخلت يف
إدلين أمر هام جد ًإ ،لنه ال يمت للمسل إلتقرب إىل هللا
تعاىل إال ًبجتناهبا ،وال ميكن ذكل إال مبعرفة مفردإهتا إذإ
اكن ال يعرف قوإعدها وأصولها ،وإال وقع يف إلبدعة وهو
ال يشعر ،فهيي من ًبب "ما ال يقوم إلوإجب إال به فهو
وإجب"( )كام يقول علامء إلصول رمحهم هللا تعاىل.
ومثل ذكل معرفة إلرشك وأنوإعه ،فان من ال يعرف
ذكل وقع فيه ،كام هو مشاهد من كثري من إملسلمني
إَّلين يتقربون إىل هللا مبا هو رشك اكلنذر للولياء
وإلصاحلني وإحللف هبم وإلطوإف بقبورمه ،وبناء
إملساجد علهيا ،وغري ذكل مما هو معلوم رشكه عند أهل
إلعل ،وَّلكل فال يكفي يف إلتعبد الاقتصار عَل معرفة
إلس نة فقط ،بل ال بد من معرفة ما يناقضها من إلبدع
كام ال يكفي يف الاميان إلتوحيد ،دون معرفة ما يناقضه
من إلرشكيات ،وإىل هذه إحلقيقة أشار رسول هللا 
ُون
هللا ،او اك اف ار ِب اما ي ُ ْع ابدُ ام ْن د ِ
بقوهل " ام ْن قاا ال :اال إ ا اهل إ َّال ُ
ِ ِ
ِ ()
ِ
هللا ،اح ُر ام ام ُاهلُ ،او اد ُمهُ ،او ِح اساب ُ ُه عا اَل هللا" .

فثبت مما تقدم أن معرفة إلبدع أمر ال بد منه ،لتسل
عبادة إملؤمن من إلبدعة إلت تنايف إلتعبد إخلالص هلل
تعاىل ،فالبدع من إلرش إَّلي جيب معرفته ال التيانه،
بل الجتنابه عَل حد قول إلشاعراليب نوإس"عرفت
إلرشال للرش لكن لتوقيه ومن ال يعرف إلرش من إلناس

يقع فيه"(.)
( )2ابن تيمية محمد بن الخضر بن محمد بن الخضر الحراني الشيخ ،اإلمام،
العالمة ،المفتي ،المفسر ،الخطيب البارع ،عالم حران وخطيبها،
وواعظها ،فخر الدين ،أبو عبد اهلل محمد ابن أبي القاسم الخضر بن
محمد بن الخضر بن علي بن عبد اهلل ابن تيمية الحراني ،الحنبلي،
صاحب (الديوان) الخطب ،و (التفسير الكبير).ولد :في شعبان ،سنة
اثنتين وأربعين ،بحران.وتفقه على :أحمد بن أبي الوفاء ،وحامد بن أبي
الحجر.وتفقه ببغداد على :ناصح اإلسالم ابن المني ،وأحمد بن بكروس،
وبرع في المذهب وساد.وأخذ العربية عن :أبي محمد ابن الخشاب.وسمع
الحديث من :أبي الفتح ابن البطي ،ويحيى بن ثابت ،وأبي بكر بن
النقور ،وسعد اهلل ابن الدجاجي ،وجعفر ابن الدامغاني ،وشهدة،
وجماعة ،669 - 661 =.ووفيات األعيان البن خلكان- 386 / 4 :
.388سير أعالم النبالء جزء  66ص 688و.689
( )3ابن قَيِّم الجَوْزِيَّة( 151 - 691هـ =  1350 - 1696م) محمد بن أبي
بكر بن أيوب بن سعد الزُّرْعي الدمشقيّ ،أبو عبد اهلل ،شمس الدين :من
أركان اإلصالح اإلسالمي ،وأحد كبار العلماء .مولده ووفاته في دمشق.
تتلمذ لشيخ اإلسالم ابن تيمية حتى كان ال يخرج عن شئ من أقواله ،بل
ينتصر له في جميع ما يصدر عنه .وهو الّذي هذب كتبه ونشر علمه،
وسجن معه في قلعة دمشق ،وأهين وعذب بسببه ،وطيف به على جمل
مضروبا بالعصى .وأطلق بعد موت ابن تيمية .وكان حسن الخلق
محبوبا عند الناس ،أغري بحب الكتب ،فجمع منها عددا عظيما ،وكتب
بخطه الحسن شيئا كثيرا .وألّف تصانيف كثيرة منها (إعالم الموقعين -
ط) و ( الطرق الحكمية في السياسة الشرعية  -ط) و (شفاء العليل في
مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل  -ط) .و (كشف الغطاء عن حكم
سماع الغناء  -خ) اآلعالم للزركلى باب ابن القيم ص 56و .51
)4

فل يكتف عليه إلسالم ًبلتوحيد ،بل مض إليه إلكفر مبا
سوإه ،وذكل يس تلزم معرفة إلكفر وإال وقع فيه وهو ال
يشعر ،وكذكل إلقول يف إلس نة وإلبدعة وال فرق ،ذكل
لن إالسالم قام عَل أصلني عظميني أن ال نعبد إال
هللا ،وأن ال نعبده إال مبا رشع هللا مفن أخل بأحدهام

التفسير المنير للزحيلي .653/1 :و تفسير الكشافللزمخشرى فى تفسير
سورة البقرة األية  106ج1ص.116

( )5تفسير الشعراوي.1189/13 :
( )1صحيح مسلم :كتاب االيمان باب األمر بقتال الناس حتى يقول ال
اله اال هلل .53/1
...................
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هبا ،ولكن أذكر سبب ًا وإحد ًإ مهنا ،وأرضب عليه مث ًال،
مفن أس باب الابتدإع يف إدلين إلحاديث إلضعيفة
وإملوضوعة ،فقد خيفى عَل بعض أهل إلعل يشء مهنا
ويظهنا من إلحاديث إلصحيحة فيعمل هبا ،ويتقرب إىل
هللا تعاىل ،مث يقدله يف ذكل إلطلبة وإلعامة فتصري س نة
متبعة.


وهذإ إملعىن مس تقى من إلس نة ،فقد قال حذيفة بن

ون ار ُسو ال ِ
هللا
إلامين ريض هللا عنه :ااك ان إلنَّ ُاس ي ْاسأَلُ ا
إلرش امخاافا اة أَ ْن
 اع ِن إلْخ ْ ِاري ،او ُك ْن ُت أَ ْسأَ ُ ُهل اع ِن َّ ِ
يُدْ ِر اك ِين ،فا ُقلْ ُت :اَي ار ُسو ال ِ
رش،
هللا ،إانَّ ُكنَّا ِيف اجا ِه ِل َّي ٍة او ا ِ ٍ
ِ
رش؟ قاا ال:
فا اج ااءانا ُ
هللا هبِ ا اذإ إلْخ ْ ِاري ،فاه ْال ب ا ْعدا ه ااذإ إلْخ ْ ِاري ا ٌّ
إلرش ِم ْن خ ْ ٍاري؟ قاا ال
«ن ا اع ْم» ،فا ُقلْ ُت :ه ْال ب ا ْعدا اذ ِ اكل َّ ِ
فقط ،وال ينبغي إلتعرض لبيان إلرشكيات وإلبدعيات،
بل يسكت عن ذكل ! وهذإ نظر قارص انجت عن قةل
إملعرفة وإلعل حبقيقة إلتوحيد إَّلي يباين إلرشك،
وإلس نة إلت تباين إلبدعة« :.ن ا اع ْم ،او ِفي ِه ادخ ٌان» ،قُلْ ُت:
ون
ون ِبغ ْ ِاري ُسن َّ ِت ،اوُّيا ْدُ ا
او اما اد اخنُهُ؟ قاا ال« :قا ْو ٌم ي ْاستان ه ا
ِبغ ْ ِاري اهدْ ِِي ،تا ْع ِر ُف ِمهنْ ُ ْم اوتُ ْن ِك ُر» ،فا ُقلْ ُت :ه ْال ب ا ْعدا اذ ِ اكل
رش؟ قاا ال« :ن ا اع ْمُ ،دعاا ٌة عا اَل َأبْ او ِإب ا اهجمنَّ ا ام ْن
إلْخ ْ ِاري ِم ْن ا ِ ٍ
َأ اجاهبا ُ ْم إل اهيْ اا قا اذفُو ُه ِفهياا» ،فا ُقلْ ُت :اَي ار ُسو ال ِ
هللاِ ،ص ْفه ُْم
ِ
ون
لاناا ،قاا ال« :ن ا اع ْم ،قا ْو ٌم ِم ْن ِج ْ ادل ِتناا ،اوياتا الكَّ ُم ا
ِبأَلْ ِس ناتِناا»(.)


أس باب إلبدعة نشأهتا و ظهورها ىف الاسالم:
قال إدلكتور إلس يد محمد عقيل( )أس باب الابتدإع
كثرية وميكن أرجاعها إىل س ببني رئيس يني هام:
.إلزَيدة يف إدلين
.إلنقص منه
إلزَيدة يف إدلين يكون يف إلعقيدة وإلرشيعة وإحلقيقة
وكذكل إلنقص منه يكون يف إلمور إملذكورة ًبالبتدإع
يأِت من إلزَيدة فامي أو إلنقص مهنا ولهذين إلس ببني
منافذ وموإرد مهنا.

ولهذإ اكن من إلرضوري جد ًإ تنبه إملسلمني عَل إلبدع
إلت دخلت يف إدلين وليس إلمر كام يتومه إلبعض :أنه
يكفي تعريفهم ًبلتوحيد وإلس نة

إلقول يف إدلين بغري عل وقبول ذكل من قائهل أو ممارسة
إجلهل لمر إلفتوى وإلتعلمي وقبول ذكل منه.

يف إلوقت نفسه لليدل عَل هجل هذإ إلبعض بأن إلبدعة
قد يقع فهيا حىت إلرجل إلعامل ،وذكل لن أس باب إلبدعة
كثرية جد ًإ و إن شأء هللا س نذكرها ىف إلباب إخلاصة

وهذإ نتيجة إجلهل وهل صور متعدد مهنا:
-
-
-
-
()6


إجلهل ًبلكتاب إلكرمي.

إجلهل ًبلس نة.

إجلهل بأقوإل إلصحابة وإلتابعني.
إجلهل بأقوإل إلعلامء إلصاحلني من أهل إلس نة

وإمجلاعة.

1حذيفة بن اليمنان هو

( )1صحيح مسلم كتاب االمارة باب األمر بلزوم الجماعة عند الظهر
ج  3ص 1415و سنن ابن ماجة كتاب الفتن باب لعزلة ج 6ص
1311

البدعة وخطرها على األمة ألستاذ جمال عبد الرحمن :ص
.14—13
...................
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قال محمد بن إلفضل إلبلحين رمحة هللا:
ذهاب إالسالم من أربعة قوم ال يعلمون مبا يعلمون
قوم يعلمون مبا ال يعلمون وال يتعلمون ما ال يعلمون
ومينعون إلناس
.)/

من

إلتعل

 -إجلهل ًبللغة إلعربية .وغري ذكل من إجلهل

إَّلي أدي إىل الابتدإع يف إدلين.

 -إتباع إملتشابه

 -إتباع إلهوي
 -إلتسلمي لغري إملعصوم وإلخذ بغري ما إعتربه

إلرشع طريق ًا لثبوت إلحاكم
ولك وإحدة من إلنقاط إملذكورة وإلخذ بغري ما إعتربه

إلرشع طريق ًا لثبوت إلحاكم


(الاعتصام

إجلهل من أعظم أس باب الابتدإع سوإء أاكن هج ًال
ًبلنصوص بعدم إالطالع علهيا أم اكن هجال مبزنلهتا يف
إدلين أو بدالالت إللفاظ ومقاصد إلرشيعة.
إن أسس علوم إالسالم كتاب هللا وس نة رسول هللا
وقد أخرب إملصطفي عن ذهاب إلعل فقال "إن هللا ال
يقبض إلعل إنزتإع ًا يزترعه من إلناس ولكن يقبض إلعل
بقبض إلعلامء حىت إذإ مل يبق عامل ًا إختذ إلناس رؤسا


هجاال فاسألوإ بغري عل فضلوإ وأضلوإ)

أس باب إنتشار إلبدعة مهنا
وهناك إلس باب إلىت تؤدي إىل إنتشار إلبدعة ومهنا ما
ييل:
معل إلعامل ًبلبدعة وتقليد إلناس هل ،لو توقعهم بأن ال
يفعل إال ما فيه إلصوإب.
سكوت إلعلامء عن بيان وجه الابتدإع يف إلبدعة،

فبعض إلعامة سكوهتم إقرإر مهنم عَل ذكل.
تبين إحلاكم للبدعة ومعلهم عَل إنتشارها ملوإفقهتا أهوإهئم

أو سكوهتم عن إالناكر.
إنتشار إلبدعة بني إلناس وحتويلها إىل عادة يصعب

الانرصإف عهنا إال بعد هجد كبري.

موإفقة إلبدعة لهوإء إلنفوس وغرإئز إلناس.

ولقةل علمهم أتبعوإ إملتشابه وتركوإ إحملُك كام قال معر بن
إخلطاب ريض هللا عنه – (س يأِت انس جيادلونُك
بش هبات إلقرأن خفذومه ًبلسنن فان أحصاب إلسنن أعل
لكتاب هللا عز وجل).
ومه عَل عكس أهل إلسنن إَّلين من صفاهتم إلرسوخ
يف إلعل ورد إملتشابه إىل إحملُك إذ من صفات إملبتدعة
إلزيغ فْتكوإ إلدةل إحملمكة وأتبعوإ إملتشابه فقادهتم ذكل
إىل الابتدإع.
وتنظر لوصف إلنيب صَل هللا عليه و سل للخوإرج جتد
مهنا وصفة إَيمه ًبجلهل وقةل إلعل حيث قال ("س يخرج
قوم يف أخر إلزمان حداثء إلس نان سفهاء إلحالم

ويقول إالمام محدى بن عبد هللا عبد إلعظمي يف أس باب

إلوقوف يف الابتدإع(.)
()

 :أس باب ترجع لعامل إجلهل
3

متفق عليه .أخرجه البخارى فى صحيحه كتاب العلم باب كيفيقبض
العلم و مسلمفى صحيحه
4
أخرجه الدارمى فى سننه كتاب العلم باب التورع عن الجواب فيما
ليس له فى الكتاب ج1ص640

...................
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ومهنا حترصهم عَل إلالكم يف إلقرأن وإلس نة إلعربيني مع
إلعزوف من عل إلعربية إَّلي يفهم به عن هللا ورسوهل
فيأتون عَل إلرشيعة مبا فهموإ ويدينون به وخيالفون
إلرإخسني يف إلعل وإمنا دخلوإ يف ذكل من هجة حتسني
إلظن بأنفسهم وإعتقادمه أهنم من أهل الاجهتاد
والاس تنباط وليسوإ كذكل(.)

يقولون من قول خري إلربية يقرؤون إلقرأن ال جياوز
إمياهنم حناجرمه ميرقون من إدلين كام ميرق إلسهم من
إلرمية فأيامن لقيمتومه قأقتلومه فان يف قتلهم أجر ملن قتلهم

عند يوم إلقيامة")(.)
إجلهل بأدوإت إلفهم (أساليب إللغة إلعربية)

()


لقد أنزل هللا س بحانه إلقرأن عربي ًا يف ألفاظه ومعانية

إن إللغة إلعربية فامي فطرت علية من لساهنا دالالت
وأدوإت لفهم أدوإت إملقاصد وإملعاّن ويه:

وأساليبه عَل لسان إلعرب كام قال تعايل ﴿إان أنزلناه
قرأ ًان عربيا﴾( )وأن إلرشيعة ال تفهم إال إذإ فهم إللسان
إلعريب وكذكل إحلال ًبلنس بة للس نة إلنبوية إال أن
إملبتدعة قد قرصوإ يف ذكل وأمهلوإ لغة إلقرأن وغلبت
علهيم إلعجمة فتأولوإ إلقرأن عَل غري تأويهل.


.إخلطاب ًبلعام إَّلي يرإد به إلعام من وجه
﴿َي َأُّيه اا إلنَّ ُاس إانَّ
وإخلاص من وجه مثاهل قوهل تعايل ا
ا ِ اِ
اخلا ْقنا ُامك ِمن اذ اك ٍر او ُأ ا ٰنَث او اج اعلْنا ُ ْامك ُش ُع ًوًب اوق ابائل
ِل ات اع اارفُوإ﴾ فهذإ إلعام مل خيرج عن أحد من إلناس مث
قال "إن أكرمُك عند هللا إتقامك" وهذإ خاص لن إلتقوي
إمنا تكون من إمللكف إلعاقل إملسل.


قال إلشاطيب يف بيان مأخذ إملبتدعة يف الاس تدالل
اخرجه البخاري فى صحيحه كتاب المناقب باب عالمات
()2
النبوة فى االسالم ج4ص600


.إخلطاب ًبلعام إَّلي يرإد به إلظاهر ومثاهل
قوهل تعايل ﴿ او اما ِم ْن داإب َّ ٍة ِيف ْ َإل ْر ِض إ َّال عا اَل َّ ِ
إَّلل
ِ
ِر ْزقُهاا﴾ فهذإ من إلعام إلظاهر إَّلي ال خصوص فيه.
فيه.

.إخلطاب ًبلعام يرإد به إخلاص ومثاهل قوهل تعايل
﴿ َّ ِإَّل اين قاا ال لاه ُُم إلنَّ ُاس إ َّن
ِ
فااخْشا ْو ُمه﴾ فاملرإد ًبلناس
إلعموم.
()5

إلنَّ ااس قادْ ا امج ُعوإ لا ُ ُْك
إلخرين إخلصوص ال

كتاب خقيقة البدعة وأحكامها للدكتور سعيد الغامدي- 338/1 :
.341
5
سورة الحجرات جزء من اآلية 13
6
االعتصام للشاطبي 331/1
7
سورة هود جزء من اآلية .6
8
سورة آل عمران جزء من اآلية 113

...................
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ورد إخلازن يف تفسريه عَل هذإ إلزمع فقال "قوهلم إن"
لن تكون للتأبيد خطأ بني ،ودعوى عَل أهل إللغة
إلعربية ومل يقل أحد مهنم يدل عَل حصة ذكل قوهل تعايل
﴿ اول ا ْن ياتا امنَّ ْو ُه َأبادً إ ِب اما قا َّد ام ْت َأيْ ِد ُِّي ْم﴾( )وذكل يف
وصف إلهيود ،مع أهنم يمتنون إملوت يوم إلقيامة ،كام قال
تعايل ﴿ :اوانا د ْاوإ اَي ام ِ ُ
اكل ِل اي ْق ِض عالا ْيناا ارب ه اك﴾.


.إخلطاب إلظاهر يرإد به غري إلظاهر مثال
قوهل تعايل ﴿ او ا ْمك قا اص ْمناا ِم ْن قا ْري ا ٍة ااكن ْات اظا ِل امة﴾ فانه
ملا اكنت ظاملة دل عَل إملرإد أهلها ،وإذإ ثبت هذإ
فيجب عَل إلناظر يف إلرشيعة وإملتلكم فهيا أصو ًال

وقروع ًا أمرإن:
أحدإهام:

فان قالوإ :إن لن معناها تأييد إلنفي يك "ال" إلت تنفي
إملس تقبل فلنا :إن حصح هذإ إلتأويل فيكون معىن لن
ترإّن محمو ًال عَل إدلنيا مجع ًا بني دالئل إلكتاب وإلس نة،
فانه قد ثبت يف إحلديث إلصحيح أن إملؤمنني يرون

رهبم عز وجل يوم إلقيامة يف إدلإر إلخرى.

أن ال يتلكم يف يشء من ذكل حىت يكون عربي ًا أو
اكلعريب ،عامل ًا بلسان إلعرب  ،أو ما بلغ أمئة إللغة
إملتقدمون إخلليل وسيبوية ..إخل.
اثنهيام:


 :إجلهل ًبلس نة إلنبوية.

إذإ أشلك عليه لفظ يف إلكتاب أو يف إلس نة قد يقدم
عَل إلقول فيه أن يس تظهر بغريه ،ممن هل ًبلعربية ،حىت
وإن اكن هو إماما فهيا(.)

أ.إجلهل ًبلمتيزي بني إلحاديث إملقبوةل وغريها.

ولكن إلعجيب عند هؤالء إملبتدعة أن ما اكن مهنم عامل ًا
ًبللغة فانه قد حيرف قوإعد إللغة وما تعارف علية
إلعرب ،من أجل أن يوإفق مذهبه إلباطل و هذإ إملثال:

ج.إجلهل مبحل إلقياس ومرتبته.
جلهل ًبلمتيزي بني إلحاديث إملقبوةل وغريها ومعىن ذكل:

وَس ِل ِميقااتِناا
إناكر رؤية هللا تعايل يف إجلنة ﴿ اول ا َّما اج ااء ُم ا
او الكَّ ام ُه ارب ه ُه قاا ال ار ِب َأ ِر ِّن َأن ُْظ ْر إل ا ْي اك قاا ال ل ا ْن تا ار ِإّن﴾(.)
ِ
تا ار ِإّن﴾(.)

أ)إجلهل مبصطلح إحلديث وعدم إلتفريق بني إلحاديث
إلصحيحة وبني إلحاديث إلضعيفة وإملوضوعة أيض ًا
ونتيجة لهذإ إجلهل إعمتد إملبتدعة عَل إلحاديث
إملكذوبة عَل إلرسول وإلضعيفة ْكصدر من مصادر

زمع إملعزتةل أن لن تأبيد نفي إملس تقبل يعين لن ترإّن ال
يف إدلنيا وال يف إلخرة ،وهذإ خمالف لقوإعد إللغة ولن
عند إلعرب ال تفيد إلنفي إملؤبد دليل ذكل قوهل تعايل:
﴿فالا ْن َأ ْب ار اح ْ َإل ْر اض اح َّىت ياأْ اذ ان ِيل َأ ِيب﴾(.)

وهو يشمل:

ب.إجلهل مباكنة إلس نة من إلترشيع.


سورة األنبياء جزءمن اآلية.11 :

( )6سورة البقرة جزء من اآلية .95
سورة الزخرف جزء من اآلية 11
7
لبدع والمصالح المرسةل ص  131-165واالعتصام 304- 693/6

()3
()4
()5

6

والبدعة وأمرها 130-116
8
حقيقة البدعة 638 – 118/1 :للغامدي ،والبدعة ،شلتوت ص .60

...................
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إلترشيع ،وإحلُك عَل إحملداثت بأهنا سنن مع أن إلرسول
قال " :اال تا ْك ِذبُوإ عا ا َّيل ،فا ام ْن اك اذ اب عا ا َّيل ُمتا اع ِ ِمدً إ فالْ اي ِل ِج
إلنَّ اار"(.)


ومن إجلهل مباكنة إلس نة من إلترشيع تقدمي غريها مما ال
ينبت إال مبا علهيا أو معارضهتا به ،اكلقياس
والاس تحسان وحنو ذكل أي تقدمي إلرأي عَل إلنصف
والاجهتاد يف إلرشيعة ال بد من إعامتده عَل إلنصف
وتقدميه عَل لك ما سوإه ،فان ما وجد نصف يف مسأةل
وجب إملصري إليه(.)

ب)إجلهل مباكنة إلس نة من إلترشيع:
لقد أدي إجلهل مباكنة إلس نة من إلرشع إيل إخلروج عن
حد إلتباع حتت دعوى موإفقة إلعقل وغري ذكل،وأنقسم
إملبتدعة يف موقفهم من إلس نة كساس ترشيعي إىل
قسمني:

جاجلهل مبحل إلقياس ومرتبته:

فأما إجلهل مبحل إلقياس يف إلترشيع فقد نشأ عن
قاس إلناس من متأخرى إلفقهاء يف إلعبادإت وأنبتوإ به
يف إدلين ما مل ترد س نة وإلعمل مع توفر إحلاجة إىل معهل
وعدم إملانع مينعه فأحدثوإ كثري من إلبدع.

 -قسم أنكر ما عدإ إلقرأن مجةل وتفصي ًال.

 -قسم أنكر أخبار إلحاد.

وأما إجلهل مبرتبته إلقياس من مصادر إلترشيع يه إلتأخر
عن إلس نة فقد ترتب عليه أن قاس قوم مع وجود س نة
اثبته وأبوإ أن يرجع إلهيا فوقعوإ يف إلبدعة.

وقد إس تدل لك قسم بأدةل ال جحة فهيا ذكل لن إلس نة
إمنا يه بيان للقرأن ،وإلعمل ًبلس نة ليس إال معل
ًبلقرأن ،وقد ورد حتذير إلرسول من هذه إلبدعة وتنفريه
مهنا.

مثل :قياس بعضهم إملؤذن عَل إملس متع يف إلصالة عَل
إلنيب عقب إلذإن مع وجود إلس نة إَّلكية عَل خالف
ذكل وإمنا مقدمة عَل إلقياس(.)

فعن أيب رإفع ريض هللا عنه أن رسول هللا قال وإلناس
حوهل ال أعرفن أحدمك يأنيه أمر من أمري قد أمرت به
أو عفيت عنه وهو متكئ عَل أريكه فيقول :ما وجدان
يف كتاب إللمع ملنا به وإال فال( )وأما أدةل إناكرمه
إلرب إلوإحد فيكفي يف إلرد علهيا قول إخلطيب إلبغدإدي
وعَل إلعمل خبرب إلوإحد اكن اكفية إلتابعني ومن بعدمه
من إلفقهاء إخلالفني فس سائر أمصار إملسلمني إىل وقتنا
هذإ(.)

 :إجلهل ًبملقاصد إلرشعية:
فان إدلين قد ْكل ،ومل ميت رسول هللا إال وقد وحض
لك يشء بشهادة هللا عز وجل بذكل حيث قال
س بحانه ﴿إلْ اي ْو ام َأ ْْكالْ ُت لا ُ ُْك ِدينا ُ ُْك اوأَتْ ام ْم ُت عالا ْي ُ ُْك ِن ْع ام ِت
او ار ِض ُ
يت لا ُ ُُك ْإال ْس اال ام ِدينًا﴾(.)
ِ
فأما إلنوإزل إحلادثة وإلوقائع إملتجددة فاهنا تنضوي حتت
لكيات إلرشيعة وقوإعدها ،فل يبق لدلين قاعدة حيتاج
()2
()3
()4

()2
()3
()1

البدع الحولية للتويجري ص .51
علم أصول البدع ص  45-44البدعة للشيخ شلتوت.
سورة المائدة جزء من اآلية .3

...................

81

فضائل الصحابة ألحمد بن حنبل.1105/649/6 :
موضوع الآلئي  616/1للسيوطي وقال بوضعة األلباني في السلسلة
الضعيفة  699/1ص .686
رواه ابو دواد برقم  4605والترمزي برقم  18والحاكم  108/1وقال
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

Rahima Sikumbang

Vol. 1, No. 1, Januari- Juni 2017

FUADUNA: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan

إملسلمني وأموإهلم وأعرإضهم ،وأن يسري نساء إملسلمني
عرإَي يف إلطرقات.

إلهيا يف إلرضورَيت وإحلاجات أو إلتمككيات إال وقد
بينت غاية إلبيان (.)

أس باب ترجع لعامل إتباع إلهوى:

ومن لكيات هذإ إدلين وقوإعده إلساس ية إلت تنظمي
لك إجلزئيات إحلادثة وإَيمك وحمداثت إلمور فان لك
حمدثة بدعة ،ولك بدعة ضالهل وهذه إلقاعدة إلرشعية
تصوغ لنا مقاصد رشعية أغفلها إملبتدعة فضلوإ وأضلوإ

مهنا:


قد يكون إلناظر يف إلرشيعة ممن متلكهم إلهوإء،
فتدفعه إىل تقرير ما حيقق غرضه ،مث يأخذ يف تلمس
إدلليل إَّلي يعمتد علية وجيادهل به وهذإ يف إلوإقع جيعل
إلهوى أص ًال حتمل إلدةل عليه وحيُك به عَل أدةل وهو
قلب لقضية إلترشيع وإفساد لغرض إلشارع من نصب
إلدةل.

 -إلنظر إىل إلرشع بعني إلكامل ال بعني إلنقص:
حبيث ال خيرج عنه إلبته ،وال يتقدم بني يدي هللا
ورسوهل  بيشء خيْتعه ،فان إلزإئد يف إلرشيعة
وإملنقص مهنا هو إملبتدع إملنحرف عن إجلادة إىل بنيات
إلطريق .وعندما أغفل إملبتدعة هذإ إملقصد إلرشعي،
إس تدركوإ بأقوإهلم وأفعاهلم عَل إلرشع فامتوه ًبلنقص
سوإء ًبحلال أو إملقال(.)


ومتابعة إلهوى أصل إلزيغ عن رصإط هللا إملس تقمي:
قال تعايل ﴿ :او ام ْن َأضا هل ِم َّم ِن إت َّ اب اع ه ااوإ ُه ِبغ ْ ِاري هُدً ى ِم ان
َّ ِ
إَّلل﴾(.)

والابتدإع ًبلهوى أشد أنوإع الابتدإع إمنا عند هللا
وأعظم جرم ًا عَل إخللق ،فُك حرف إلهوى من رشإئع،
ويدل من دَيانت ،وأوقع إلناس يف ضالهل مبينه.

 -أن إلقرأن ال تضاد بني أَيته وال بني
إلحاديث إلنبوية ،وال بني أحدهام مع إلخر،بل إمجليع
يصدر من نبع وإحد ،وخيرج من مشاكة وإحدة ،وينظمه
رشع وإحد ،وغاية وإحدة ،فاذإ هجل إالنسان هذإ ،أدإة
هجةل إىل إلشذوذ وإخلروج والابتدإع ،وَّلإ ملا أغفل
إملبتدعة عن هذإ إلمر ختبطوإ وإختلفوإ فأعرضوإ عن
بعض إلرشع ،ورضبوإ كتاب هللا بعضه بعض(.)

قال إبن إلقمي واكنت إلسلف يسمون أهل إلرإء إخملالفة
للس نة بأهل إلش هبات وإلهوإء(.)

وقال ش يخ إالسالم "وإَّلي إقتىض شهرة إلقول
عند أهل إلس نة ،بأن إملتشابه ال يعل تأويهل إال هللا،
ظهور إلتأويالت إلباطةل من أهل إلبدع ،اكجلهمية
وإلقدرية ،وإملعزتةل وغريمه فصال أولئك يتلكمون يف
تأويل إلقرأن برأُّيم إلفاسد ،وهذإ أصل إملعروف لهل
إلبدع(.)

وهذإ ما ينهتجه إلن علامنيون إلزمان وزاندقة إلعرص،
برضهبم إلنصوص إلرشعية بعضها ببعض حىت يتحقق هلم
مستند يف أقوإهلم إملبتدعة يف إحلاْكية وإخلالفة وإحلجاب
فال يصرب إلمة خليفة ،وال حتُك رشيعة إملكل يف دماء

( )3سورة القصص جزء من اآلية .50
( )4إغاثة الملهفاه البن القيم .138/6
( )5مجموع الفتاوي .413/416/11

...................

()5
()1
()6
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أس باب ترجع لتحسني إلظن ًبلعقل:

 :إلخذ بغري ما إعتربه إلرشع طريقاً الثبات إلحاكم:

إن هللا جعل للعقول حد تنهتيي يف إالدرإك إليه ،ومل
جيعل لها سبي ًال إىل إدرإك لك يشء مفن إلش ياء ما ال
يصل إلعقول إليه مبحال ،ومهنا ما يصل إىل ظاهر منه
دون إكتفاء ،ويه من ذكل إلقصور إَّلإِت ال تاكد تتفق
يف فهم إحلقائق إلت أمكن لها إدرإكها فان قوي إالدرإك
ووسائهل ختتلف عند إلنظار إختالف ًا كثري ًإ ولهذإ اكن
البد فامي ال سبيل للعقول إىل إدرإكه.


ويمتثل ذكل يف الاس تثناء إىل رؤَي إلرسول يف إلنوم
ويأخذ إلحاكم مهنا ونرشها بني إلناس أو إلعمل هبا
دون نظر إىل موإفقهتا للرشيعة أم ال ،وهذإ خطأ
وضالل ،يعود إىل إتباع إلهوإء وذكل لن إلعمل ًبملنام
خمالف لقول صاحب إلرشيعة تركت فيُك إلثقلني لن
تضلوإ ما متسكمت هبام "كتاب هللا وسنت"(.)


وفامي ختتلف فيه إلنظار من إلرجوع إىل خمرب صادق


وإلنجاة هبذين إلثقلني فقط وال اثلث هلام ،ريض

يضطر إلعقل أمام معجزئه إىل تصديقه وليس ذكل
سوى إلرسول إملؤيد من عند هللا إلعلمي بلك يشء
إخلبري مبا خلق.

من ريض وأىب من أىب ولو اكن إملنام مما يتعبد به
لنبيه ،أو ذمة علية ولو مرة وإحدة يف غريه.
 :إلقول يف إدلين بغري عل ،وقبول ذكل من قائهل:

وقد إحنرف عن هذإ إلسبيل إلوسط فريقان من إلناس:

إلتقول عَل هللا بغري عل سبب من أس باب حدوث
إلبدع منش ئوه إتباع ألهوي ،لن إلوإجب عَل من ال
يعل إذإ س ئل عن يشء أن يقول :ال أدري ،ولنا يف
رسوهل هللا أسوة حس نة فعندما س ئل إلبقاع قال ال
أدري.

إلفريق إلول :إملفرطون يف إهامل إلعقل.

ومه إملتصوفه إجلهال إَّلي إلغوإ عقوهلم وقدسوإ
إجملانينوإجملاذيب ،ولكام اكن إلش يخ أمحق وأهجل ،اكن
ًبهلل أعرف ،وعندمه أعظم( .)واكنوإ يقولون "من أرإد
أرإد إلتحقق ،فليْتك إلعقل وإلرشع(.)


فاذإ مارس إجلاهل إلعل ،وأفت به يف إدلين وقع يف
إلبدعة قاصد ًإ أو غري قاصد ،واكن مبتدع ًا ًبدعائه إلعل
أو ًال ومبا إس تحدثه مما خيالف إلرشع بعد ذكل ،عَل أن
إجلهل ليس قاصد ًإ عَل من ليس عنده عل مطلق ًا ،فانه
يشمل من عنده عل كثري ،ولكنه يتجاوز ما يعل إىل ما
ال يعل ،ويتجرأ عَل ما ال يعرف ،بال دليل وإحض ،أو
إجهتاد مقبول ،لكن إلهوى حيركه ويوهجه.

إلفريق إلثاّن :إملقدسون للعقل:

ومه إملتلكمون وإهلمجية ومن ذهب مذههبم إَّلي
قدسوإ إلعقل وجعلوه ندإ إلرشع بل حاكامً عَل إلرشع
ومقدم ًا عليه فهم :جيعلون إلعقل وحده أصل علمهم
ويفردونه ،وجيعلون إالميان وإلقرأن اتبعني هل(.)

رواه الحاكم 93/1وأن عبد البر في بيان العلم وفضله  64/6ومالك
()6
في الموصاء  889/6وقال األلباني رحمة اهلل صحيح ،السلسلة
الصحية .355/4
2
أخرجه أحمد  81/1والحاكم  ،89/1والهيتمي في مجمع الزوائد 160/4

3

البدعة للشيخ شلتوت .ص6
مجموع الفتاوي .114/6
()3
نفس المرجع .634/11
()4
()5نفس المرجع .339-338/3

...................
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وهؤالء إملقدسون إلعقل ينقسم إىل قسمني:

إتباع إملتشابه وترك إحملُك ،لن يف إملتشابه جيدون
ضالهتم من إلتأويل ،كام قال س بحانه وتعايل ﴿فاأَ َّما َّ ِإَّل اين
ون اما تاشا اب ا اه ِمنْ ُه إبْ ِتغ اااء إلْ ِف ْتنا ِة اوإبْ ِتغ اااء
ِيف قُلُوهبِ ِ ْم ازيْ ٌغ فا ايتَّ ِب ُع ا
تاأْ ِو ِ ِ

يهل﴾(.)

أوال :إخملالفون للنصوص إلنبوية ،إَّلين يقولون إن
إلنبياء مل يعرفوإ إحلق إَّلي عرفناه ،أو يقولون عرفوه ومل
يبينوه للخلق كام بيناه بل خيالفه من غري بيان مهنم.

إلتقيد ًبلشهوإت وإلعمل لها ،وإلسري ورإء مظاهر إحلياة

إلزإئفة.

أوال :إخملالفون للنصوص إلنبوية ،إَّلين يقولون إن
إلنبياء مل يعرفوإ إحلق إَّلي عرفناه ،أو يقولون عرفوه ومل
يبينوه للخلق كام بيناه بل خيالفه من غري بيان مهنم.

صاحب إلهوى أمعى أمص أبُك ال يرى خري ًإ وال يسمع
نصح ًا وال ينطق خري ًإ ،قال تعايل ﴿ َأفا ار َأيْ ات ام ِن َّ ا
إخت اذ إلاها ُه
ِ
إَّلل عا اَل ِع ْ ٍل اوخ ا اامت عا اَل ا َْس ِع ِه اوقالْ ِب ِه او اج اع ال
ه ااوإ ُه او َأضا َّ ُهل َّ ُ

رص ِه ِغشا ااو ًة﴾(.)
عا اَل ب ا ا ِ
أن صاحب إلهوى منافق ،لنه مييل حيث مييل هوإه،
قال تعايل ﴿ او ِمهنْ ُ ْم ام ْن ي ْاس تا ِم ُع إل ا ْي اك اح َّىت إ اذإ خ اار ُجوإ ِم ْن
ِ
ِ
ِع ْن ِدكا قاالُوإ ِل َّ ِذل اين ُأوتُوإ إلْ ِع ْ ال اما اذإ قاا ال أ ِن ًفا ُأول ا ِئ اك َّ ِإَّل اين

إَّلل عا اَل قُلُوهبِ ِ ْم اوإت َّ اب ُعوإ َأه اْو اإء ُ ْمه﴾(.)
اط اب اع َّ ُ


اثنيا :إملدعون للس نة وإلرشيعة إَّلين يقولون "إن إلنبياء
وإلسلف إَّلين أتبعومه مل يعرفوإ معاّن هذه إلنصوص
إلت بلغوها عن إلنبياء أو أن إلنبياء عرفوإ معانهيا ومل
يبينوإ مرإدمه للناس وقد يقولون حنن عرفنا إحلق بعقولنا
مث إجهتدان يف محل الكم إلنبياء عَل ما يوإفق مدلول
إلعقل(.)
ولهذإ زمع هؤالء إلقوم أن إلعقل قد خيالف إلنقل ولهذإ
صالوإ عَل إلنصوص صوةل إحملاربني وزدوإ إلحاديث
إلت حريت غري موإفقة لغرإضهم ومذإههبم ويدعون أهنا
خمالفة للعقول اكملنكر لعذإب إلقرب ،وإلرصإط وإملزيإن
ورؤية هللا يف إلخرة وحديث ذًبب وقتةل وأن أحد
جناحية دإء ويف إلخر دوإء وما أش به ذكل من
إلحاديث إلصحية إملنقوةل نقل إلعدول( )وقال ش يخ
إالسالم :وأصل إلضالل إتباع إلظن إلهوى.

فالس باب إلت أدَّت إىل ظهور إلبدع تتلخص يف
إلمور إلتالية:
إجله ُل بأحاكم إدلين ،إتباع إلهوى ،إلتعصب للرإء
وإلشخاص ،إلتش به ًبلكفار وتقليدمه ،ونتناول هذه

إلس باب بيشء من إلتفصيل:

أ.إجلهل بأحاكم إدلين

إتباع إلهوى يتجَل يف مظاهر عدة نتاجئها عظمية إخلطر،
ومن هذه إملظاهر:

لكام إمتد إلزمن ،وب ا ُعدا إلناس عن أاثر إلرساةل ؛ قا َّل إلع ُل
خرب بذكل إلنيب  بقوهل :من ي ا ِعش
وفشا إجلهل ،كام أ ا
كثريإ وقوهل :إ َّن هللا ال ُ
يقبض إلعل
منُك فسريى إختالفًا ً
إنزتإعًا ينزتعه من إلعباد ،ولكن ُ
يقبض إلع ال بقبض إلعلامء
()3
()4
()5

الاحنرإف عن إلرصإط إملس تقمي ،كام قال هللا تعايل:
رشي اع ٍة ِم ان ْ َإل ْم ِر فاات َّ ِب ْعهاا او اال تات َّ ِب ْع َأه اْوإ اء
﴿ ُ َّمث اج اعلْنااكا عا اَل ا ِ
َّ ِإَّل اين اال ي ا ْعلا ُمون﴾(.)

سورة آل عمران جزء من اآلية .1
سورة الجاثية جزء من األية .6
سورة محمد اآلية .16

...................

()6
)1
()2
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رءوسا ُ ِهج ًاال ،فس ئلوإ
؛ حىت إذإ مل ي ُ ْبق عاملًا إختذ إلناس ً
فأفتوإ بغري عل ،فضلِوإ وأضلِوإ(.)
فال يُقاو ُم إلبد اع إال إلعل وإلعلامء ،فاذإ فُقد إلعل وإلعلامء
أتيحت إلفرصة للبدع أن تظهر وتنترش ،ولهلها أن
ينشطوإ.

وينوطون هبا أسلحهتم ،يقال لهاُ :
ذإت أنوإط ،مفرران
بسدرة فقلناَ :ي رسو ال هللا ،إجعل لنا ذإت أنوإط كام
هلم ذإت أنوإط ،فقال رسول هللا  :هللا أكرب ،إهنا
إلسنن ! قلمت  -وإَّلي نفيس بيده  -كام قالت بنو
إرسإئيل ملوَس﴿ :إ ْج اع ْل لاناا إلاهًا ا امَك لاه ُْم أ ِلها ٌة قا اال إن َّ ُ ُْك قا ْو ٌم
ِ
ِ
ون﴾(.)
ا ْجتهالُ ا
لْتكُب ُس ا انن من قبلُك.
ُ َّ
ففي هذإ إحلديث :أن إلتش به ًبلكفار هو إَّلي محل
بين إرسإئيل أن يطلبوإ هذإ إلطلب إلقبيح ،وهو أن
جيعل هلم ألهة يعبدوهنا ،وهو إَّلي محل بعض أحصاب
محمد  أن يسألوه أن جيعل هلم جشرة يتربكون هبا من
دون هللا ،وهذإ نفس إلوإقع إليوم ،فا َّن غالب إلناس
من إملسلمني قدلوإ إلكفار يف معل إلبدع وإلرشكيات،
كعياد إملوإدل ،وإقامة إلَيم وإلسابيع لعامل خمصصة،
والاحتفال ًبملناس بات إدلينية وإَّلكرَيت ،وإقامة
إلامتثيل ،وإلنصب إلتذاكرية ،وإقامة إملأُت ،وبدع إجلنائز،
وإلبناء عَل إلقبور ،وغري ذكل.منقول من كتاب إالرشاد

إيل حصيح إالعتقاد وإلرد عَل أهل إلرشك وإالحلاد





ب  -إتباع إلهوى
من أعرض عن إلكتاب وإلس نة إتبع هوإه ،كام قال تعاىل
ون َأه اْو اإء ُ ْمه او ام ْن
﴿فاا ْن ل ا ْم ي ْاس تا ِجي ُبوإ ا اكل فااعْ ا ْل َأن َّ اما يات َّ ِب ُع ا
َأضا ِ هل ِم َّم ان إت َّ اب اع ه ااوإ ُه ِبغ ْ ِاري هُدً ى ِم ان َّ ِ

إَّلل﴾(.)
وقال تعاىلَ ﴿ :أفا ار َأيْ ات ام ِن َّ ا
إَّلل
إخت اذ إلاها ُه ه ااوإ ُه او َأضا َّ ُهل َّ ُ
ِ
رص ِه ِغشا ااو ًة
عا اَل ِع ْ ٍل اوخ ا اامت ع ا اَل ا َْس ِع ِه اوقالْ ِب ِه او اج اع ال عا اَل ب ا ا ِ
فا ام ْن ُّيا ْ ِدي ِه ِم ْن ب ا ْع ِد َّ ِ
إَّلل﴾(.)

وإلبدع إنَّام يه نس ُيج إلهوى إملتَّبع:

ت.إلتعصب للرإء وإلرجال
إلتعصب للرإء وإلرجال حيول بني إملرء وإت ِباع إدلليل،
﴿وإ اذإ ِقي ال لاه ُُم إت َّ ِب ُعوإ اما َأنْ از ال
ومعرفة إحلق ،قال تعاىل :ا
()
إَّلل قاالُوإ ب ا ْل نات َّ ِب ُع اما أَلْ اف ْيناا عالاِ ْي ِه أ اًب اءانا ﴾  .وهذإ هو
َّ ُ
إلشأن يف إملتعصبني إليوم من بعض أتباع إملذإهب
إلصوفية وإلقبوريني ،إذإ دُعوإ إىل إتباع إلكتاب
وإلس نة ،ونبذ ما ُمه عليه مما ُخيالفهام؛ إحتجوإ مبذإههبم،
ومشاخئهم وأًبهئم وأجدإدمه

إلوقاية و إلعالج من إلبدع
وسائل عدة نذكر مهنا عَل سبيل إالجياز:

إلتش به ًبلكفار

.الاعتصام ًبلكتاب وإلس نةً -،بالضافة إىل نرش

ذكل وتبليغه للناس عَل أكرب قدر ممكن

وهو من أشد ما يوقع يف إلبدع ،كام يف حديث أيب وإقد
إللييث قال :خرجنا مع رسول هللا  إىل ُحنني ،وحنن
حداثء عهد بكفر ،وللمرشكني ِسدرة يعكفون عندها

وقد جاءت أوإمر الاعتصام ًبلكتاب وإلس نة رصحية يف
ذكل ،مهنا قوهل تعاىل ﴿ :اوإ ْعتا ِص ُموإ ِ احب ْبلِ َّ ِ
إَّلل ا ِمجيع ًا
()4

()6
()1
()6
()3

سورة األعراف جزء من اآلية .138
...................
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وغشيهتم إلرمحة ،وحفهتم إملالئكة وذكرمه هللا فمين

عنده) (.)

اوال تا اف َّرقُوإ﴾( .)وحبل هللا هو إلقرأن ،وقال تعاىل:
اب َأنْ ازلْناا ُه إل ا ْي اك ُم اب ااركٌ ِل ايدَّب َّ ُروإ أ اَي ِت ِه او ِل ايتا اذكَّ ار أُولُو
﴿ ِكتا ٌ
(ِ )
اب َّ ِ
إَّلل
ون ِكتا ا
ْ َإللْ اب ِاب﴾  ،وقال تعاىل﴿ :إ َّن َّ ِإَّل اين ي ا ْتلُ ا
ِ
ون
إلصال اة او َأنْ اف ُقوإ ِم َّما ار از ْقنا ُ ْ
او َأقاا ُموإ َّ
رس ًإ اوعاال ِن اي ًة يا ْر ُج ا
امه ِ ِ
)

(
اب
ِ اجت اار ًة ل ا ْن تا ُب اور﴾  ،وقال تعاىلَّ ُ { :مث َأ ْو ارثْناا إلْ ِكتا ا
َّ ِإَّل اين ْإص اط اف ْيناا ِم ْن ِع ابا ِدانا ﴾( .)وإلَيت كثرية يف هذإ
إلباب وحرصها ليس من إلسهوةل مباكن ،وإلقصد إلتنبيه
ال إحلرص.

وقد بني إلرسول  وجوب تبليغ إلس نة ونرشها عَل
أوسع نطاق ممكن ،فقال عليه إلصالة وإلسالم.

وقال ( :ال حسد إال يف إثنتني :رجل علَّمه هللا
إلقرأن فهو يتلوه أانء إلليل وأانء إلهنار ،فسمعه جار هل
فقال :ليتين أوتيت مثلام أوِت فالن فعملت مثل ما

يعمل )()....إحلديث.

وقال هللا تعاىلًِ ﴿ :بلْ ابي ِنا ِ
إلزُ ِر او َأنْ ا لزْناا إل ا ْي اك ِإَّل ْك ار
ات او ه ب
ِ
ِل ُت اب ِ اني ِللنَّ ِاس اما نُ ِز ال إل اهيْ ِ ْم﴾( ،)وإلس نة بيان إلقرأن،
ِ
إلقرأن ،فكام جتب إحملافظة عَل إلكتاب – كام تقدم من
إلدةل إلسابقة – فكذكل جتب إحملافظة عَل بيانه.
فالس نة – ويه بيان إلكتاب – ال تقل أمهية عن إلقرأن

(بلغوإ عين ولو أية ،وحدثوإ عن بين إرسإئيل وال
عيل متعمد ًإ فليتبوأ مقعده من
حرج،
ومن) كذب ِ
(

.
إلنار)

وقال ( :خريمك من تعل إلقرأن وعلمه)( ،)ويف
روإية( :إن أفضلُك من تعل إلقرأن وعلمه)

وقال ( :ليبلغ إلشاهد إلغائب)( )وقال :
(فعليُك بسنت وس نة إخللفاء إلرإشدين إملهديني ،عضوإ
علهيا ًبلنوإجذ ،وإَيمك وحمداثت إلمور ،فان لك حمدثة
بدعة ،ولك بدعة ضالةل)(.)
)8

()9
()1
()2
()3

وقال ( :تا اعاهادُ وإ إل ُق ْرأ ان ،فا او َّ ِإَّلي ن ا ْف ِيس ِب اي ِد ِه لاه اُو َأ اشده
ِ ()
تا اف ِص ًيا ِم ان إالبِلِ ِيف ُع ُقلهاا)
ِ
قال ( :ماإجمتع قوم يف بيت من بيوت هللا يتلون
كتاب ،ويتدإرسونه بيهنم ،إال نزلت علهيم إلسكينة

أخرجه مسلم فى صحيحه  6014/4و ابن ماجة [ 86/1شرح محمد
فؤاد عبد الباقي]
[ش (كربة) الكربة الغم والشدة( .يسر) سهل( .حفتهم المالئكة) أي
طافوا بهم وداروا حولهم تعظيما لصنيعهم( .وغشيتهم) أي غطتهم
وسترتهم( .ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه) أي من أخره تفريطه
في العمل الصالح في الدنيا لم ينفعه في اآلخرة شرف النسب].
[حكم األلباني]صحيح.
سورة النحل جزء من اآلية.44
رواه اإلمام أحمد في مسنده ( .)159/6ورواه البخاري في صحيحه
المطبوع مع فتح الباري ( )496/6كتاب األنبياء،حديث رقم (.)3461
ورواه الترمذي في سننه ( )141/4أبواب العلم ،حديث رقم (.)6801
رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري ( )158/1كتاب
العلم ،حديث رقم ( .)61ورواه مسلم في صحيحه ( )988/6كتاب
الحج ،حديث رقم (.)1354
رواه اإلمام أحمد في مسنده (.)166/4ورواه أبو داود في سننه
( )15-13/5كتاب السنة،حديث رقم (.)4601ورواه الترمذي في
سننه ( )150 ،149/4أبواب العلم ،حديث رقم ( ،)6816وقال :حديث
حسن صحيح.ورواه ابن ماجه في سننه ( ،)16 /1المقدمة،حديث رقم
(.)43 ،46

...................

()7

86

أخرجه البخارىفى صحيحه [ 5033/193/6تعليق مصطفى البغا]
[- )1961/4( 4146ش أخرجه مسلم في صالة المسافرين وقصرها
باب فضائل القرآن وما يتعلق به رقم 191
(تعاهدوا القرآن) واظبوا عليه بالتالوة والحفظ( .عقلها) جمع عقال
وهو الحبل].
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إلبدع يف بدإيهتا تكون صغرية مث تكرب ،يبدعها فرد
ورسعان ما يلتف حوهل أهل إلهوإء ،ملوإفقة هذه
إلبدعة أهوإءمه وشهوة أنفسهم ،أو أن هذه إلبدعة
ترحيهم من بعض تاكليف إلرشع .مفا هو إملوقف إلوإجب

إختاذه؟

وقال ( :نرض هللا إمرء ًإ َسع منا حديث ًا حففظه حىت
يبلغه غريه)(.)
مفا تقدَّم من إلنصوص يد هل عَل وجوب الاعتصام
ًبلكتاب وإلس نة ،ونرش سنته ،ونرش سنته  وتبليغها

؛ ل َّن يف ذكل وقاية من إحدإث إلبدع وظهورها.

إجلوإب عَل ذكل هو :إلمر ًبملعروف وإلهنيي عن
إملنكر .وقد أوجبه هللا علينا بقوهل تعاىل ﴿ :اولْتا ُك ْن ِمنْ ُ ُْك
ون ًِبلْ ام ْع ُر ِ
وف اوياهنْ ا ْو ان اع ِن
ُون إ اىل إلْخ ْ ِاري اوياأْ ُم ُر ا
ُأ َّم ٌة يادْ ع ا
ِ
ون﴾( .)فقد أوجب هللا
إلْ ُم ْن اك ِر اوأُول ا ِئ اك ُ ُمه إلْ ُم ْف ِل ُح ا
علينا إلمر ًبملعروف وإلهنيي عن إملنكر عَل إلكفاية.
فال جيب عَل لك أحد بعينه ،فاذإ مل يقم به يقوم
بوإجبه ،أمث لك قادر حبسب قدرته ؛ إذ هو وإجب
عَل لك إنسان حبسب قدرته ،كام قال (من رأى
منُك منكر ًإ فليغريه بيده ،فان مل يس تطع فبلسانه ،فان مل
يس تطع فبقلبه ،وذكل أضعف إالميان)(.)

.تطبيق إلس نة يف سلوك إلفرد وسلوك إجملمتع
وذكل بتطبيق ما علمه إالنسان من إلس نة عَل سلوكه
يف مجيع جماالت إحلياة ،فتطبيق إلس نة جيعل إلبدعة أمر ًإ
منكر ًإ يف إجملمتع ،تظهر مالحمها إلبشعة ومظهرها إليسء،
وتدل بنفسها عَل ما حتمهل من قبح وهتديد لالسالم
وإملسلمني ،فيجعل إلناس ينفرون من إلبدع ،لعدم
قبول إلناس وموإفقهتم ملرتكب إلبدعة ،وملا اكن إلصحابة
– رضوإن هللا علهيم – يطبقون إلس نة يف مجيع
ترصفاهتم وأفعاهلم مل تظهر فهيم إلبدع ،وإذإ ظهرت ُقيض
علهيا مبارشة ؛ لن إملبتدع بفعهل إلبدعة قد ش َّذ عن
إجملمتع إَّلي يعيش فيه ،فتكون مقامته سهةل ،ولكن يف
أخر إلزمان خيتلف إلوضع ،فيكون إملمتسك بدين هللا
وس نة رسوهل  اكلقابض عَل إمجلر ،ويكون حيد ًإ
غريب ًا يف جممتعه،كام قال عليه إلصالة وإلسالم( :بدأ
إالسالم غريب ًا وس يعود كام بدأ غريب ًا ،فطوىب
للغرًبء)(.)

وإلمر ًبملعروف وإلهنيي عن إملنكر من إلصفات إلت
جعل هللا هبا أمة محمد  خري إلمم ،قال تعاىلُ ﴿ :ك ْن ُ ْمت
ون ًِبلْ ام ْع ُر ِ
وف اوتاهنْ ا ْو ان اع ِن
خ ْ ااري ُأ َّم ٍة ُأ ْخ ِر اج ْت ِللنَّ ِاس تاأْ ُم ُر ا
ون ًِب َّ َِّلل﴾.
إلْ ُم ْن اك ِر اوت ُْؤ ِمنُ ا
قال أبو هريرة – ريض هللا عنه ُ ﴿ :-ك ْن ُ ْمت خ ْ ااري أُ َّم ٍة
ُأ ْخ ِر اج ْت ِللنَّ ِاس﴾ تأتون هبم يف لسالسل يف أعناقهم

حىت يدخلون يف إالسالم

.إلمر ًبملعروف وإلهنيي عن إملنكر

ويف قول أبو هريرة -ريض هللا عنه -ما يدل عَل أن
إلمر ًبملعروف وإلهنيي عن إملنكر مبعناهام إلشامل،
()1
()2

()4

سورة آل عمران األية .104
رواه اإلمام أحمد في مسنده ( .)10/3ورواه مسلم في صحيحه
( )69/1كتاب اإليمان ،حديث رقم ( .)49ورواه أبو داود في سننه
( )618 ،611/1كتاب الصالة ،حديث رقم ( .)1140ورواه الترمذي
في سننه ( )318 ،311/3أبواب الفتن ،حديث رقم ( ،)6663وقال:
حديث حسن صحيح.
5
سورة ال عمران اآلية 110

...................

()5

87

رواه اإلمام أحمد في مسنده (.)431/1ورواه أبو داود في سننه
( )69 ،68/4كتاب العلم،حديث رقم (.)6660ورواه الترمذي في
سننه ( )146/4أبواب العلم ،حديث رقم ( ،)6195وقال :حديث حسن
ننه (/1صحيح.
أخرجه اإلمام أحمد في مسنده ( .)398/1أخرجه مسلم في صحيحه
( )130/1كتاب اإليمان ،حديث رقم ( .)145ورواه الترمذي في سننه
( )169/4أبواب اإليمان ،حديث رقم ( ،)6164وقال :حديث حسن
غريب صحيح .ورواه ابن ماجه في سننه ( )1360 ،1319/6كتاب
الفتن ،حديث رقم (.)3986
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فان مل يس تطع فبلسانه ،فان مل يس تطع فبقلبه ،وذكل
أضعف إالميان)(.)

يدخل فهيام إجلهاد يف سبيل هللا وإلعمل عَل تبليغ رساةل

إالسالم بش ىت إلوسائل إملمكنة.

وجعل-عليه إلصالة وإلسالم -إلمر ًبملعروف وإلهنيي
عن إملنكر من وإجب إجلالسني عَل إلطريق ،وبني أن
ذكل من حقوق إلطريق ،فقال عليه إلصالة وإلسالم:
(إَيمك وإجللوس عَل إلطرقات) .فقالوإ( :مالنا بد ،إنَّام يه
جمالس نا نتحدث فهيا ،قال :فاذإ أتيمت إىل إجملالس فأعطوإ
إلطريق حقها) .فقالوإ( :وما حق إلطريق ؟.قال غض
إلبرص ،وكف إلذى ،ور ِد إلسالم ،وأمر ًبملعروف،
وإلهنيي عن إملنكر)(.)

وقد جعل هللا س بحانه وتعاىل إلمر ًبملعروف وإلهنيي
عن إملنكر من صفات إملؤمنني ،ومما يمتزيون به عَل
غريمه ،كام جعل إلمر ًبملنكر وإلهنيي عن إملعروف من
صفات إملنافقني ومما ميزيمه عن غريمه
ون اوإلْ ُم ْؤ ِمنا ُ
ات
فقال تعاىل يف وصف إملؤمنني ﴿ :اوإلْ ُم ْؤ ِمنُ ا
ون ًِبلْ ام ْع ُر ِ
وف اوياهنْ ا ْو ان اع ِن
ب ا ْعضُ ه ُْم َأ ْو ِل ايا ُء ب ا ْع ٍض ياأْ ُم ُر ا
إلْ ُم ْن اك ِر﴾(.)
ون اوإلْ ُمناا ِفقا ُ
ات
وقال جل وعال وإصف ًا إملنافقني﴿ :إلْ ُمناا ِف ُق ا
ون ًِبلْ ُم ْن اك ِر اوياهنْ ا ْو ان اع ِن
ب ا ْعضُ هُ ْم ِم ْن ب ا ْع ٍض ياأْ ُم ُر ا
ِ ()
إلْ ام ْع ُروف﴾

وقال ( إنُك منصورون ومصيبون ومفتوح لُك ،مفن
أدرك ذإك منُك فليتق هللا وليأمر ًبملعروف ولينه عن
إملنكر ،ومن يكذب عيل متعمد ًإ فليتبوأ مقعده من
()
إلنار)

وال شك أن إلتحذير من إلبدع وإلهنيي عهنا من إلمر
ًبملعروف وإلهنيي عن إملنكر ،وأن إحدإث إلبدع ودعوة
إلناس إلهيا من إلمر ًبملنكر إَّلي هو من خصائص
إملنافقني ومن تبعهم

وقال عليه إلصالة وإلسالم( :مثل إلقامئ عَل حدود
هللا ،وإملدهن فهياْ ،كثل قوم إس هتموإ عَل سفينة يف
إلبحر ،فأصاب بعضهم أعالها ،وأصاب بعضهم أسفلها،
فاكن إَّلين يف أسفلها يصعدون فيس تقون إملاء،
فيصيبون عَل إَّلين يف أعالها ،فقال إَّلين يف
أعالها:ال ندعُك تصعدون فتؤذوننا ،فقال إَّلين يف
أسفلها :فاان ننقهبا يف أسفلها فنس تقي ،فان أخذوإ عَل
()1

وقد نص هللا س بحانه وتعاىل عَل أن إلمر ًبملعروف
وإلهنيي عن إملنكر من خصائص إلرساةل إحملمدية،
ون َّإلر ُسو ال
وأهدإفها إلبارزة ،قال تعاىلِ َّ ﴿ :إَّل اين يات َّ ِب ُع ا
إلنَّ ِ َّيب ْ ُإل ِم َّي َّ ِإَّلي اجيِدُ ون ا ُه ام ْكتُو ًًب ِع ْندا ُ ْمه ِيف إلتَّ ْو ارإ ِة
ْ ا ()
او ْ ِإل ْ ِنيلِ ياأْ ُم ُر ُ ْمه ًِبلْ ام ْع ُر ِ
امه اع ِن إل ُم ْنك ِر﴾
وف اوياهنْ ا ُ ْ

رواه اإلمام أحمد في مسنده ( .)10/3ورواه مسلم في صحيحه
( )69/1كتاب اإليمان ،حديث رقم ( .)49ورواه أبو داود في سننه
( )618 ،611/1كتاب الصالة ،حديث رقم ( .)1140ورواه الترمذي
في سننه ( )318 ،311/3أبواب الفتن ،حديث رقم ( ،)6663وقال:
حديث حسن صحيح .ورواه النسائي في سننه ( )116 ،111/8كتاب
اإليمان .ورواه ابن ماجه في سننه ( )406/1كتاب إقامة الصالة،

وقد أرشد إلرسول  يف عدة أحاديث إىل معوم إلمر
ًبملعروف وإلهنيي عن إملنكر ومشوهل للك مسل ،فقال-
عليه إلسالممن رأى منُك منكر ًإ فليغريه بيده،

حديث رقم (.)1615
()2
()3

رواه البخاري في صحيحه المطبوع مع فتح الباري ( )116/5كتاب
المظالم ،حديث رقم ( .)3465ورواه مسلم في صحيحه المطبوع مع
شرح النووي ( )1615/3كتاب اللباس ،حديث رقم (.)6161
رواه اإلمام أحمد في مسنده ( .)389/1ورواه الترمذي في سننه
( )351/3أبواب الفتن ،حديث رقم ( ،)6358وقال :حديث حسن
صحيح.

...................

()3
()4
()5

88

سورة التوبة جزء من اآلية.11
سورة التوبة جزء من اآلية.61
سورة ألعراف جزء من اآلية.151

Rahima Sikumbang

Vol. 1, No. 1, Januari- Juni 2017

FUADUNA: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan

أيدُّيم مفنعومه نوإ مجيع ًا ،وإن تركومه غرقوإ مجيع ًا)(.)

مفا تقدَّم من إلَيت وإلحاديث يد هل عَل أن إلمر
ًبملعروف وإلهنيي عن إملنكر وإجب عَل لك خشص ؛ ال
بعينه وإنَّام عَل إلكفاية عَل حسب قدرته وطاقته ،وأنه
من خصائص أمة محمد  وأن تركه من خصائص
إملنافقني ،وإذإ ترك إلناس إلمر ًبملعروف وإلهنيي عن
إملنكر فقد جنوإ عَل أنفسهم ،وصاروإ مس تحقني
للعقوبة.وال شك أن إلبدع من أكرب إملنكرإت إلت جيب
إلهنيي عهنا ،وأن إلهتاون يف ذكل يساعد عَل إنتشار
إلبدع ،ومتسك إلناس هبا ،وإعتقادمه أن هذه إلبدع لو
اكنت أمر ًإ منكر ًإ لهنيى عنه إلناس عامة وإلعلامء خاصة،
وأن سكوت إلعلامء عن إالناكر دليل عَل موإفقة هذإ
إلمر إملبتدع للرشع،إذ لو اكن خمالف ًا حلصل إالناكر

ففي هذإ إحلديث حتذير منه  عن عاقبة إلسكوت
عن إملنكرإت وإلبدع ،وقد مث َّل إلنيب  براكب
إلسفينة – وما أحسن إلمتثيل – فان سكوت إملسلمني
عن أهل إملنكر وإملبتدعة ،يؤدي إىل تفيش هذه
إملنكرإت وإلبدع يف إجملمتعات ،مما جيعلهم مس تحلني
للعقوبة ،فاذإ نزلت إلعقوبة مشلت إلفاعل وإلرإيض
ًبلفعل ،فالول ملبارشته إملنكر ،وإلثاّن لسكوته عن
إالناكر.
وقد قال عليه إلصالة وإلسالم( :وإَّلي نفيس بيده
لتأمرن ًبملعروف ولتهنون عن إملنكر ،أو ليوشكن هللا
أن يبعث عليُك عقا ًًب منه فتدعونه فال يس تجيب
()
لُك)

فالمر ًبملعروف وهو لزوم إلكتاب وإلس نة،وإلهنيي عن
إملنكر من إلبدع وإملعايص؛ من أمه أس باب إلوقاية من
إلبدع ،وهل دور كبري يف ذكل .جعلنا هللا وإَيمك من
إلمرين ًبملعروف وإلناهني عن إملنكر ،خملصني ذكل هلل
وحده ،وهللا أعل.

ولكن قد يس تدل بعض إلناس بقوهل تعاىل ﴿ :اَي َأُّيه اا
رضُ ْمك ام ْن ضا َّل إ اذإ
َّ ِإَّل اين أ امنُوإ عالا ْي ُ ُْك َأنْ ُف اس ُ ُْك ال ي ا ُ ه
ً ِ
إ ْهتادا يْ ُ ْمت﴾( ،)عَل أن إالنسان ليس مس ئوال إال عن
نفسه وترصفاته ،وال شأن هل ًبلخرين وما يفعلونه

.إلقضاء عَل أس باب إلبدع:

فاجلوإب عَل ذكل ما قاهل أبو بكر إلصديق – ريض
هللا عنه– قال(َي أُّيا إلناس ! إنُك تقرأون هذه إلية:
رضُ ْمك ام ْن ضا َّل إ اذإ
﴿ اَي َأُّيه اا َّ ِإَّل اين أ امنُوإ عالا ْي ُ ُْك َأنْ ُف اس ُ ُْك ال ي ا ُ ه
ِ
إ ْهتادا يْ ُ ْمت﴾( ،)وإّن َسعت رسول هللا  يقول( :إن
(إن إلناس إذإ رأوإ إلظامل فل يأخذوإ عَل يديه أوشك
()
أن يعمهم هللا بعقاب منه)

وأس باب إلبدع س بق وتلكمنا عهنا ،ويكون إلقضاء علهيا

بأمور عدة ،مهنا
أ-منع إلعامة من إلقول يف إدلين ،وعدم إعتبار أرإهئم همام
اكنت مناصهبم فيه
ب-إلرد عَل ما يوجه إىل إدلين من محالت ظاهرة أو
خفية ،وكشف مظاهر الابتدإع ،وتسليط إلضوء علهيا
من إلقرأن وإلس نة ملنعها من إلتغلغل والانتشار

()4
()5

وقد رواه غير واحد ،عن إسماعيل بن أبي خالد نحو هذا الحديث
مرفوعاً،وروى بعضهم عن إسماعيل عن قيس عن أبي بكر قوله ولم
يرفعوه.ورواه أبو داود في سننه ( )510 ،509/4كتاب المالحم،
حديث رقم (.)4338

...................

()6
()1
()2

89

رواه اإلمام أحمد في مسنده ( .)668/1ورواه الترمذي في سننه
( )318/3أبواب الفتن ،حديث رقم (،)6664وقال :حديث حسن
صحيح.
رواه اإلمام أحمد في مسنده ( .)389 ،388/1ورواه الترمذي في
سننه ( )311 ،316/3أبواب الفتن ،حديث رقم (،)6659وقال :حديث
حسن.
سورة المائدة جزء من اآلية.105
سورة المائدة جزء من اآلية.105
رواه اإلمام أحمد في مسنده (.)1/1ورواه الترمذي في سننه ()366/4
أبواب تفسير القرآن ،حديث رقم (،)5050وقال:حديث حسن صحيح.
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جـ-الاحْتإز من لك خروج عن حدود إلس نة همام ق ِل
أثره أو صغر أمره

هـ-الاعامتد عَل إلكتاب وإلس نة فقط يف أمور إلعقيدة
إلت ال جمال لالجهتاد والاس تحسان وإلقياس فهيا.
وعدم الاعامتد عَل ما يعده بعض أهل إلضالل مستند ًإ
اكلعقل وحنوه .وما هو أوىه من ذكل اكملنامات وحنوها

د-صدِ تيارإت إلفكر إلعقائدي وإلت ال حاجة للمسل
إلنص ًبلتحذير مهنا،كرإء غري إملسلمني فهيا
فهيا،بل ور ِد ِ
يتصل ًبلعقيدة ،أو إلمور إلغيبة وحنوها.قال تعاىل ﴿ :اَي
اب
َأُّيه اا َّ ِإَّل اين أ امنُوإ إ ْن ت ُِطي ُعوإ فا ِريق ًا ِم ان َّ ِإَّل اين أُوتُوإ إلْ ِكتا ا
ِ
يا ُر هدو ُ ْمك ب ا ْعدا إمياا ِن ُ ُْك ااك ِف ِرين﴾()قال تعاىل ﴿ :او َّد اك ِثريٌ ِم ْن
ِ
َأ ْهلِ إلْ ِكتا ِاب ل ا ْو يا ُر هدونا ُ ُْك ِم ْن ب ا ْع ِد إمياا ِن ُ ُْك ُكفَّار ًإ اح اسد ًإ ِم ْن
ِ
ِع ْن ِد َأنْ ُف ِسهِ ْم ِم ْن ب ا ْع ِد اما ت ا اب َّ اني لاه ُُم إلْ اح هق﴾(.)

و-ترك إخلوض يف إملتشابه؛ لن إخلوض فيه عالمة عَل
أهل إلزيغ وإلبدع .وسبب لك بالء ومصيبة دخلت عَل
إملسلام ذكرانه هو بعض إلمور إلت يف إتباعها أثر كبري
يف إلقضاء عَل أس باب إلبدع ،وهذه إلمور ال حتقيق
إلهدف لوحدها ،وإمنا ال من إحتساب إلعلامء وطالب
إلعل وبذل وسعهم ،يف تطبيقها وإدلعوة إلهياِ ،
وحث
عَل الالزتإم هبا .ليك تؤدي إلغرض إملطلوب ،وإلهدف
إملقصود ،وهللا إلهادي إىل سوإء إلسبيل.

وقال ( لتتبعن سنن من اكن قبلُك شرب ًإ شرب ًإ وذرإع ًا
ضب( )تبعمتومه) قلناَ :ي
ذرإع ًا حىت لو دخلوإ حجر ِ
()
رسول!إلهيود وإلنصارى؟ قال"مفن ؟" .


.إلوقاية من إلتش به ًبلكفار:
إلوقوعْتإقفامي وقعوإ
سنهنم
 منمن إتباع
فيه،إلقمي وإلتقاليد ،لن ذكل أع
إلعادإت و
فاكرو وإخ
ترسب إل
إلنيب مينع
حفذر إَّلي
أ.إلمتسك مببدأ إلوالء وإلربإء وذكل لوضع إحلاجز إلنفيس بني إلطائفتني،
وتقليدمه من غري تبرص ،وهذإ عل من أعالم نبوته.فوإقع
وإلويل ضد إلعدو.
إحلال يشهد بأان أصبحنا نقدلمه يف كثري من إلش ياء،
حىت صار إملسلمون يقميون الاحتفاالت بأعياد
ب.خمالفة إلكفار وعدم إلتش به هبم يف عقائدمه وعبادإهتم
إلنصارى ،وحنو ذكل من إلتقليد إلمعى يف كثري من
وأخالقهم وعادإهتم وسائر ما خيتصون به.
إلمور ،وقد ألف بعض إلعلامء إملعارصين كتا ًًب ذكر فيه
ت.إلزتإم ضوإبط ورشوط إلتعامل مع غري إملسلمني يف
مجةل من إلمور إلت وقع فهيا إملسلمون من مشاهبة
حاةل إلسل ومن تكل إلرشوط ما ييل:
إملرشكني( )فكثري من إلبدع إمنا أحدثت تقليد ًإ للهيود
.أن ال يْتتب عَل هذإ إلتعامل مذةل عَل إملسل

للهيود وإلنصارى وغريمه(.)
وال عَل إدلين.
سورة ال عمران اآلية .100
()3
.أن ال تؤدي إىل والية إلاكفر عَل إملسل وال إىل
سورة البقرة جزء من اآلية.109
()4
الضب :دويبة أحرش الذنب ،خشنُهُ ،مُفقره ،ذو عقد ،ولونه إلى
()1
تسلطه عليه.
الصُّحْمة ،وهي غُبرة مشربة سواداً ،وإذا سمن اصفر صدره .يُراجع:
لسان العرب ( )539/1مادة (ضبب).
.أن ال تكون فهيا موالاة للاكفر ،وال تش به به ،وال
()2
ركون إليه ،أو حنو ذكل من صور إملوالاة.
.
.حتصني وصيانة دَير إالسالم من نفوذ إلكفار.
الكتاب هو :اإليضاح والتبين لما وقع فيه األكثرون من مشابهة
()3
مل يكتف إالسالم بصيانة خشصية إملسل من إلتأثر
تعبدَي وأخالقيًا ،وعن
عقدَي و ً
ًبلكفار عن طريق تطعميه ً
...................

()4

90

المشركين .ومؤلفه هو :فضيلة الشيخ حمود بن عبد اهلل التويجري –
أثابه اهلل  .-وطبع الطبعة األولى سنة 1384هـ ،ثم طبع طبعة ثانية
مصححة ومنقحة سنة 1405ه.
يراجع :البدعة ص (.)465 ،464
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ترسب
طريق رمس إملهنج إلصحيح لتعامهل مع إلكفار ملنع ه
أ ِي أثر من أاثرمه إليه؛ إذ ال بد أن تتوإزى مع معلية
صيانة خشصية إملسل معلي ُة صيانة أخرى للبيئة إلت
يعيش فهيا ،مباكحفة أس باب إنتشار أوبئة إلكفر وإلفسق
يف هذه إلبيئةَّ ،لكل إختذ إالسالم بعض إلتدإبري
إلوإقية ،ومهنا:

تفادَي خلضوع
إالسالمية حدً إ من متكني إلكفار فهيا ،و ً
إَّلل
إملسلمني لسلطاهنم إملتنايف مع قوهل تعاىل ﴿ :اولان ا ْجي اع ال َّ ُ
ِللْ اكـا ِف ِر اين عا اَل إلْ ُم ْؤ ِم ِن اني اسبِي ًال﴾()
ب.قيِد إالسالم ملكية إلكفار للعقار يف إدلوةل
إالسالمية ،حيث ملكهم فقط منافع إلرإيض دون
رقاهبا ،ومن مث ال يسمح هلم ًبس تخدإم أرإضهيم يف إقامة
إملعابد إلرشكية ،أو إملاليه وأماكن إملعايص ،كام ال
يسمح هلم ًبلوقف وإلوصية عَل هذه إلماكن.

.منع دخول إلكفار إىل بعض إدلَير إالسالمية ويه
حدود إحلرمني إلرشيفني فض ًال عن إقامهتم فهيا ،كام َسح
بدخوهلم فقط دون الاستيطان يف بعض إدلَير إلخرى
ويه إحلجاز ،ملا لهذه إلماكن من أمهية خاصة يف قلوب
إملؤمنني؛ فهيي همبط إلويح ومبعث إلنيب  ومنطلق
إدلعوة إالسالمية ،فأوىل بأن مينع إلكفار من دخولها
والاستيطان فهيا ،للحفاظ عَل نقاوهتا؛ لتبقى مشاعل
إلنور وإلهدى للمسلمني لكام دإمههتم دَيجري ظلامت

إلتش به ًبلكفار


ج.فرض إالسالم قيودًإ رشعية عَل إلصادرإت من
إدلوةل إالسالمية وعَل إلوإردإت إلهيا ،فال يسمح
بتصدير إلسالح وصغار إلعبيد ولك ما فيه قوة للكفار
عَل حرب إملسلمني ،لن ذكل يؤدي إىل متكيهنم من
دإر إالسالم ،كام ال يسمح بتوريد ما هو حمرم رشعًا إىل
دإخل إدلوةل إالسالمية ً
حفاظا عَل عقيدة إملسلمني
وأخالقهم

َ.سح إالسالم بدخول وإقامة إلكفار يف سائر إدلَير
إالسالمية إلخرى سوإء اكنت إقامهتم إقامة دإمئة مؤبدة
كهل إَّلمة ،أو اكنت إقامة مؤقتة اكملس تأمنني ،وذكل
تلبية ملطالب إحلياة إلبرشية إلقامئة عَل إلتعاون وتبادل
إملنافع ،وطبقًا لطبيعة دين إالسالم إدلعوية إلت تقتيض
إلتغلغل بني إلمم وإلشعوب إلخرى البالغ دعوة

إالسالم إلهيا

.كفل إالسالم لغري إملسلمني إملقميني عَل أرضه
اكفة إحلقوق وإحلرَيت إلت حيتاهجا إالنسان يف حياته،
وألزهمم يف مقابل ذكل بوإجبات هتدف إىل كرس شوكهتم
يف دإر إالسالم ،ومن هذه إلوإجبات

أ.-محلهم عَل إخلضوع لحاكم إلرشع إالساليم
فامي يتعلق ًبملسؤولية إملدنية وإملسؤولية إجلنائية دون
ما يتعلق ًبلعقيدة.

.منع متكني إلكفار يف دإر إالسالم ,فان إلصل يف
متكني إلكفار يف إلرض حصول إلفساد وإلضالل فهيا،
سيسا عَل هذإ إلصل سعى إالسالم إىل منع متكني
وتأ ً
إلكفار يف دإر إالسالم متخ ًذإ يف ذكل إلتدإبري إلوإقية
إلتالية:


ب.منعهم من إالساءة لشعائر إالسالم ،فال جيوز
هلم إلتعرض دلين إالسالم ،وال لكتاب هللا وال لرسوهل
ًبهانة أو طعن أو حتريف أو تكذيب ،كام جيب علهيم
()1


أ.منع تولية إلاكفر عَل إملسلمني والية عامة يف إدلوةل

سورة النساء جزء من اآلية .141

...................
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مفن إلوظائف وإلوإجبات إمللقاة عَل عاتق إدلعاة

وإحملتس بني يف هذإ إلصدد ما ييل

الامتناع عن لك ما فيه رضر ًبملسلمني يف ديهنم
ونفوسهم وأعرإضهم وأموإهلم

.إدلعوة والاحتساب ملوإهجة إلتش به إلعقدي


درءإ للفتنة
ج.منعهم من إظهار شعائر ديهنم ً

وذكل مبا ييل

يف إدلين ،ومنعهم من إلتظاهر ًبملنكرإت إلت
يس تحلوهنا وأقروإ علهيا مبوجب عقد إَّلمة أو إلمان،
حيث إن إظهار ذكل مما يغري بعض سفهاء إملسلمني
بتناوهل تش هبًا هبم




أ-كشف إلنقاب عن إحلراكت وإلتنظاميت إلعامةل
عَل تقويض إلعقيدة إالسالميةْ ،كنظامت إلتنصري
وإملاسونية وإلصهيونية وغريها


د.منع إَّلميني من إلتش به ًبملسلمني يف إللباس

ب -إحلرص عَل بيان إلعقيدة إلصحيحة وتوضيحها
للمة ،وحتذيرها من إلرشك وإلبدع

وإلهيئات ،ويف إلسامء وإلكىن وإللقاب وإملرإكب ,ومن
إلتعايل عَل إملسلمني يف إملساكن ,وألزهمم ًبلغيار؛ وهو
لبس عالمة فارقة متزيمه عن إملسلمني يف إجملمتع ،حىت
ميكن إنزإل لك فريق مزنلته ،ويعطى ما يس تحقه من
حقوق ،ويطالب بأدإء ما جيب عليه من وإجبات

ج -الاحتساب عَل إملظاهر إلرشكية وإلبدعية إملؤدية
إىل إلغلو يف إدلين ويف إلشخاص
.إدلعوة والاحتساب ملوإهجة إلتش به إلتعبدي

رإب ًعا :إدلعوة والاحتساب يف موإهجة إلتش به ًبلكفار مل
يكتف إالسالم بترشيع س بل إلوقاية فقط ،بل محِل
أيضً ا إدلعاة وإحملتس بني وظائف ومسؤوليات لْتمجة تكل
إلتدإبري إىل وإقع معيل ملموس وإىل منوذج تطبيقي
مشاهد .حيث إن إلتدإبري إالسالمية لتكوين خشصية
إملسل وإلتدإبري إلوإقية من تأثر إملسل ًبلكفار وإلتدإبري
إلوإقية من نفوذ إلكفار يف دإر إالسالم حتتاج إىل من
يبيِهنا للناس ،ويدعومه إلهيا مبختلف إلوسائل
وإلساليب ،ويقمي إحلجج علهيا ،ويدفع ش به إخملالفني

عهنا ،وهذه هممة إدلعاة
كام أن تكل إلتدإبري حتتاج أيضً ا إىل من ا ْحي ِمل إلناس
عَل إلسري وفق مقتضياهتا ،ومين ُعهم من خمالفهتا ،ويؤ ِدب
إملنحرفني عهنا ،ويتخذ يف ذكل اكفة إلوسائل وإلساليب
إملمكنة لتحقيق إلمور إملذكورة ،ومن هنا تأِت هممة
إحملتس بني

جيب عَل إدلعاة بيان إلعبادة إلصحيحة وأحاكهما
ورشوطها ،وما يضاد ذكل من إلبدعة إحملدثة يف
إلشعائر إلتعبدية ،وقاي ًة للمة من إلتخبط يف أوحال
بدع وطقوس إلمم إلاكفرة ,إلت طاملا ترسبت إىل
إلعبادإت إالسالمية بسبب إجلهل إَّلي يعيش فيه

غالب إملسلمني
.إدلعوة والاحتساب يف موإهجة إلتش به إلخاليق
وذكل مبا ييل

أ-إلكشف عن إلوسائل وإلساليب
إملس تخدمة لتقويض إدلعامئ إخللقية للشعوب
إالسالمية ،فأعدإء إالسالم يتسْتون ورإء شعارإت
...................
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خمتلفة ،ويلبسون أقنعة متنوعة ،ويتس ِمون بأسامء
متعددة ،مع أن إحلقيقة وإجلوهر وإحد .ومه يزرعون
أفاكرمه ًبلساليب إخملتلفة إخلبيثة ،إملبارشة مهنا وغري
إملبارشة ،فتنترش هذه إلفاكر اكنتشار إجلرإثمي يف
إلبيئة

فائدة وفضيةل إلتحيل ًبخللق إلكرمي ،وتبصريمه بعوإقب
الاحنالل إخللقي إلوخمية.
ج-الاحتساب عَل توريد إلبضائع إحملرمة.
د-إلقيام مبرإقبة إملطبوعات.

إهجة أإلتش
عدإءبه إإاللثقايف.
والاحتساب يف
سالم
إلتمويبهثا
إدلعوةإض إخللقية
خالق إلمر
هـ-إلقيام ًبالحتساب عَل إلكفار إملقميني يف دَير إالسالم يف جمال إلوجرإثمي
ًبلوسائل إخملتلفة إخلفية مهنا وإلظاهرة قد ال تظهر أاثرها
جمال إلفكر وإلثقافة من أخطر جماالت تش به إملسلمني
يف حيهنا عَل إلفرإد لوجود مقاومة عقدية أو إجامتعية،
ًبلكفار لكونه سببًا يف غريه من جماالت إلتش به إلخرى،
ولكن مع مرور إلَيم تظهر وقد إس تفحل إلمر
وقد إس تخدم إلكفار يف إلتغريب إلثقايف للشعوب
وإس تعىص ,مما جيعل إلكشف إملبكِر وإدلإمئ عن تكل
إالسالمية وس يلتني خطريتني إحدإهام :إملناجه إلتعلميية،
إلوسائل وإلساليب إلت يس تخدهما أعدإء إلمة لزرع
ويه أمه وس يةل لتغيري إلشعوب وتشكيلها ,وتغيري
جرإثمي إلمرإض إخللقية يف أوساط إملسلمني أ ًمرإ هل
هويهتا
إلمهية إلقصوى يف موإهجة إلتش به إلخاليق
حسب إلغاَيت وإلهدإف إلت ترإد لهااثنهيام:
وسائل إالعالم ،وهذه ال تقل خطورة عن إلوس يةل
إلسابقة ،إن مل تكن أخطر مهنا يف عرصان إحلارض،
لسعة إنتشارها وسهوةل إس تخدإهما ومناسبهتا خملتلف
فئات إلمة ،فقد اكن لالعالم يف بعض إلبالد
إالسالمية بوسائهل إملتعددة دور ًبرز وخطري سامهت به
مع إملناجه إلتعلميية يف طمس معامل إلثقافة إالسالمية
وتشوُّيها ،ويف إلتحريض عَل إلتش به بثقافة غري
إملسلمني وفكرمه ومعارفهم

ومن تكل إلوسائل :إنشاء إلنوإدي وبيوت إلش باب إلت
يس تخدموهنا يف تروجي إملسكرإت وإخملدرإت ،ونرش
إلفالم وإلصحف وإجملالت إخلليعة وإملاجنة ونرش جتارة
إجلنس عن طريق إملاليه وإملرإقص إلليلية وفرق
إلرقص ،وتشجيع إلس ياحة إىل بالد إلكفر ،وإلسامح
ًبلتعري عَل شوإطئ إلبحار وإلهنار ،وعن طريق ما
يسمونه ًبلدب إملكشوف ،وهو عبارة عن إلكتب
وإلقصص إجلنس ية إلت ال تتورع عن تزيني س بل
إلفساد للش باب.

ومن هنا اكن ال بد ملوإهجة إلتش به إلثقايف من إصالح
إملناجه إلتعلميية ووسائل إالعالم م ًعا ،وذكل مبا ييل:

ب-إلقيام بزتكية إلنفوس ًبلخالق إمحليدة
إملهمة إلثانية إلت جيب عَل إدلعاة ـ ومه يف مضامر
إملوإهجة مع ظاهرة إلتش به إلخاليق ـ أن يعملوإ عَل
تزكية نفوس إملسلمني ًبلخالق إمحليدة ،وذكل ًبلعمل
عَل إاثرة دوإعي إلمتسك ًبلخالق إمحليدة دلى
إلناش ئة ،وتنفريمه من دوإعي إلتحلل مهنا ،وبيان مدى

أ-إدلعوة إىل إلتأصيل إالساليم للعلوم الاجامتعية
وإالنسانية
ب-إدلعوة إىل إلتوجيه إالساليم للعلوم إخملتلفة
ج-الاهامتم بدعوة إلقليات إملسلمة يف بالد إلكفر
...................
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د-الاحتساب عَل إملدإرس إلجنبية إلقامئة يف بالد
إملسلمني ،وإخضاعها حتت إالرشإف وإلرقابة

صد تيار إلفكر إلعقائدي وإلت ال حاجة للمسل فهيا بل
ورد إلنص ًبلتحذير مهنا ،كرإء إلكفار فامي يتصل

ًبملسلمني وبعقيدهتم أو ًبلمور إلغيبية وحنو ذكل.

هـ-الاحتساب عَل أهل إَّلمة يف جمال إلتعلمي وإلثقافة

الاعامتد عَل إلكتاب وإلس نة فقط يف أمور إلعقيدة،
إلت ال جمال للرأي والاجهتاد والاس تحسان وإلقياس
فهيا وعدم الاعامتد عَل مابعده بعض أهل إلضالل
مستند ًإ ،اكلعقل وحنوه ،وما هو أوىه من ذكل

اكالرسإئيليات وحنوها.

خامسا:دعاء هللا س بحانه ًبلهدإية إىل الاس تقامة
ً
ال شك أن إلتش به ًبلكفار إحنرإف عن إلرصإط
إملس تقمي إىل رصإط إملغضوب علهيم أو إلضالني
قال إبن تميية" :وهذإ الاحنرإف أمر تتقاضاه إلطباع
ويزينه إلش يطان ،فذلكل أمر إلعبد بدوإم دعاء هللا
س بحانه ًبلهدإية إىل الاس تقامة إلت ال ُّيودية فهيا وال

نرصإنية أص ًال".

ترك إخلوض يف إملتشابه لن إخلوض فيه عالمة عَل
أصل إلزيع وإلبدع وسبب لك بالء مصيبة دخل عَل
إملسلمني( .)أمه إملصادر و إملرإجع
نبذ إلتعصب للرأي من إلرإء أو إجهتاد من إالجهتادإت
قائلهيا والاهامتم ًبلوصول إىل إحلق من أي طريق
فاحلمكة ضاةل إملؤمن(.)

أمه إلوسائل للوقاية من إلبدع خاصة ىف الاندونيس يا
غري ما تلكمنت ىف إلعالج إلسابق:
نرش إلس نة وإلتعريف مبا عَل أوسع نطاق.

أمه إلوسائل للوقاية من إلبدع


تطبيق إلس نة يف سلوك إلفرد وإجملمتع.

ترك إخلوض يف إملتشابه لن إخلوض فيه عالمة عَل
أصل إلزيع وإلبدع وسبب لك بالء مصيبة دخل عَل
إملسلمني(.)


إلقضاء عَل أس باب إلبدع ويه اكلتايل:
منع إلعامة من إلقول يف إدلين وعدم إعتبار أرإءمه همام
اكنت مناصهبم فيه.

نبذ إلتعصب للرأي من إلرإء أو إجهتاد من إالجهتادإت
قائلهيا والاهامتم ًبلوصول إىل إحلق من أي طريق
فاحلمكة ضاةل إملؤمن(.)

إلرد عَل ما يوجه إىل إدلين من محالت ظاهرة أو
خفية ،وكشف مظاهر الابتدإع وتسليط إلضوء علهيا

من إلقرأن وإلس نة ملمنعها من إلتغلغل والانتشار.

طرق عالج ما تطبق من إلبدع ي إندونيس يا:

الاحْتإز من لك خروج من حدود إلس نة همام قل أثره

أو صغر أمره.

بصفة إلعامة ميكن أن نقدم وسائل إلوقاية وطرق عالج
من إلبدع
()1
()6
()3

اختصار من البدع الحولية .98/1
بدع واخطاء تتعلق بااليام والشهور ص .515
اختصار من البدع الحولية .98/1

()1

بدع واخطاء تتعلق بااليام والشهور ص.515
...................
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 هـــ إملتــوىف س ـ نة  هـــ

نرش إلس نة وإلتعريف هبا عَل أوسع نطاق.

 لـــيةل عيـــد إلفطـــر مكتبـــة إالميـــان


تطبيق إلس نة يف سلوك إلفرد وإجملمتع.

ًبملنصـــــــورة ســـــــ نة  هــــــــ ،


إلقضاء عَل أس باب إلبدع إلت ذكرانها ويه اكلتايل:

 م حتقيــق طــه عبــد إلــروؤف

منع إلعامة من إلقول يف إدلين وعدم إعتبار أرإءمه همام

اكنت مناصهبم فيه.

== حصيح مسل لالمام أىب إحلسني مسل بن إحلجاج

إلرد عَل ما يوجه إىل إدلين من محالت ظاهرة أو
خفية ،وكشف مظاهر الابتدإع وتسليط إلضوء علهيا

من إلقرأن وإلس نة ملمنعها من إلتغلغل والانتشار.

سعد.

إلقشريى إلنيسابورى إملولود إملتوىف سـ نة ط عي ـ
إحللىب حتقيق محمد فؤإد عبد إلباىق 

الاحْتإز من لك خروج من حدود إلس نة همام قل أثره

أو صغر أمره.

== حصيح مسل برشح إلنووى لالمام أىب زكرَي حيىي
بـــــن رشف إلنـــــووى إدلمشـــــقى إملتـــــوىف ســـــ نة

صد تيار إلفكر إلعقائدي وإلت ال حاجة للمسل فهيا بل
ورد إلنص ًبلتحذير مهنا ،كرإء إلكفار فامي يتصل

ًبملسلمني وبعقيدهتم أو ًبلمور إلغيبية وحنو ذكل.
الاعامتد عَل إلكتاب وإلس نة فقط يف أمور إلعقيدة،
إلت ال جمال للرأي والاجهتاد والاس تحسان وإلقياس
فهيا وعدم الاعامتد عَل مابعده بعض أهل إلضالل
مستند ًإ ،اكلعقل وحنوه ،وما هو أوىه من ذكل
اكالرسإئيليات وحنوها(.)

 هـــ ط إملكتبــة إلتوفيقيــة أمــام إلبــاب
إلخرضـ سـ يدان إحلسـني ـ ًبلقـاهرة حتقيـق طـه عبـد
إلروؤف.
== سنن أىب دإود لالمـام إحلـافظ إملصـنف أىب دإود
سلامين بن إلشعث إلسجس تاىن إلزدى إملولود سـ نة
 هـــ إملتــوىف س ـ نة  ط دإر

إملرإجع

إحلـــديث إلقـــاهرة ســـ نة  هــــ /
==إلقرأن إلكرمي

 م

== حصــيح إلبخــارى لالمــام محمــد بــن إســامعيل بــن

== عــون إملعبــود رشح ســنن أىب دإود أىب إلطيــب

إبـــــرإهمي إبـــــن إملغـــــرية إلبخـــــارى إملولـــــود ســـــ نة

إلعظــمي أًبدى حتقيــق عبــد إلــرمحن محمــد عـــ ن ط
إلسلفية ًبملدينة إملنورة

...................
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== إملوطأ لالمام ماكل بن أنس دإر إحلديث إلقاهرة

== إجلامع إلصـحيح وهـو سـنن إلْتمـذى لىب عي ـ

حتقيق محمد فؤإد عبد إلباىق

محمــد بــن عي ـ إبــن ســورة إلْتمــذى إملولــود س ـ نة

== إملس ـ ند لالمــام أمحــد بــن حنبــل ط دإر إلفكــر

 إملتــوىف ســ نة  ط دإر

للطباعة وإلنرش

إحلديث حتقيق أمحد محمد شاكر ومحمد فؤإد عبد إلباىق
وإبرإهمي عطوة

== إملصنف لعبد إلرزإق لالمام إلكبري أىب بكـر عبـد
إلرزإق بن هامم إلصنعاىن إملولود سـ نة 

== حتفة إلحوذى برشح سنن إلْتمذى محمد ين عبد

وإملتــوىف س ـ نة  ط إملكتــب إالســال

إلرمحن إملبار كفورى إملطبعة إلسلفية ًبملدينة إملنورة.

إلطبعــــة إلثانيــــة ســــ نة  هـــــ /

== سنن إلنساىئ لالمام إلعامل إلرًبىن أبو عبد إلـرمحن

 م حتقيـــــق حبيـــــب إلـــــرمحن

أمحد بن شعيب إلنساىئ ط دإر إلرَين للـْتإث سـ نة

إلعظمى

 هـ   /م

== إملصنف البن أىب شيبة للحافظ عبد هللا بن محمد

== سنن إبن ماجة لالمام أىب عبد هللا محمد بن يزيـد

إبـــــن أىب شـــــيبة إملتـــــوىف ط دإر إلفكـــــر ســـــ نة

إلقــزويىن إبــن ماجــة إملولــود س ـ نة  هـــ

 هـــــــــــ  م

إملتوىف سـ نة  هــ ط دإر أحيـاء إلكتـب

تعليق إلس تاذ سعيد إللحام

إلعربية حبيس إحللىب حتقيق محمد فؤإد عبد إلباىق

== إملس ـ تدرك عــَل إلصــحيحني لالمــام إحلــافظ أىب

== سـنن إدلإر لالمـام إحلـافظ عبـد هللا إبـن عبــد

عبد هللا محمد بن عبد هللا إحلـامك إلنيسـابورى ط دإر

إلــرمحن إدلرإ إملولــود سـ نة  إملتــوىف

إلكتــــب إلعلميــــة بــــريوت إلطبعــــة إلوىل ســــ نة

س ـ نة  ط دإر إلــرَين لل ـْتإث إلطبعــة

 هـ   /م.

إلوىل ســــــــــــــــ نة  هـــــــــــــــــ

== إملعجم إلكبري لالمام أىب إلقـامس سـلامن إبـن أمحـد

 م حتقيق فؤإد أمحد

إلطربإىن إملتوىف سـ نة  هــ دإر إحيـاء

== ســنن إلبهيقــى لالمــام أىب بكــر أمحـد بــن إحلســني

إلــــْتإث إلعــــرىب ط إلثانيــــة  هـــــ

إلبهيقى إملتـوىف سـ نة  ط دإر إلكتـب

 حتقيق محدى إلسلفى

إلعلمية بريوت  ،وط دإر إلفكر

...................
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إلثانيــــــــــــــــــة  هـــــــــــــــــــ /

== إملعجم إلوسط لالمام أىب إلقامس سلامن إبن أمحد

 م

إلطــــربإىن إملتــــوىف ســــ نة  هـــــ دإر
إحلــــــــديث إلقــــــــاهرة إلطبعــــــــة إلوىل ســــــــ نة

== مس ند أىب يعَل إملوصَل لالمام إحلافظ أمحـد بـن
عــَل إلمتميــى إملتــوىف س ـ نة  هـــ ط دإر

 هـ  /م.

إملـــــــــأمور للـــــــــْتإث إلطبعـــــــــة إلوىل ســـــــــ نة

== إملعجم إلصغري لالمام أىب إلقامس سلامن إبـن أمحـد

 هـ   /م

إلط ـربإىن إملتــوىف س ـ نة  ه ــ إلســلفية

مســـ ند أىب دإود إلطيال ـــ لالمـــام إحلـــافظ إلكبـــري

 هـ  م.

سلامين بن دإود إلطيال

== فتح إلبارى برشح حصيح إلبخارى لالمام إحلـافظ

جملس دإئرة إملعـارف إلهنـد

إلطبعة إلوىل س نة  هـ

أمحــد بــن عــَل إبــن جحــر إلعســقالىن إملتــوىف س ـ نة

== إملس ند للحميدى لالمـام أىب بكـر عبـد هللا إبـن

 ط دإر أىب حبان إلطبعة إلوىل سـ نة

إلزيرب إمحليدى إملتوىف س نة  هـ ط عـامل

 هـ   /م

إلكتب بريوت حتقيق حبيب إلرمحن إلعظمى

== هتــذيب إلاثر لالمــام محمــد بــن جريــر إلطــربى

== جامع إملسانيد وإلسـنن لالمـام إسـامعيل بـن معـر

إملتوىف سـ نة  ط إلصـفا مكـة إملكرمـة

إبــن كثــري إملتــوىف سـ نة  هـــ دإر إلفكــر

 هـ .وطبعه

بـــــــــــــــــريوت  هــــــــــــــــــ /

== منحة إملعبود ىف ترتيـب مسـ ند إلطيـاىل أىب دإود

 م

أمحــد عبــد إلــرمحن إلبنــا ط إملنرييــة ًبلزهــر إلطبعــة

== سنن سعيد بن منصور لالمام إحلـافظ سـعيد بـن

إلوىل س نة  هـ

منصور إبن شعبة إخلرإساىن إملتوىف س نة 

== إالحسان "حصـيح إبـن حبـان بْتتيـب إبـن بلبـان

هـ ط دإر إلكتب إلعلمية بريوت لبنان إلطبعـة إلوىل

إلمـري عــالء إدليــن عــَل إبــن بلبــان إلفــارَس إملتــوىف

ســـــــــــــــــــ نة  هــــــــــــــــــــ /

ســ نة  هــــ مؤسســة إلرســـاةل إلطبعـــة

 م
...................
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== إلثقات البـن حبـان أبـو حـاُت محمـد بـن حبـان ط

== حصيح إبن خزمية لالمام محمد بن إحساق بن خزمية

جملس دإئرة إملعارف إلع نية

إملتوىف س نة  هـ ط إملكتب إالسـال

== اترخي أسامء إلثقـات للحفـاظ أىب حفـص معـر بـن

حتقيق محمد مصطفى إلعظمى

شــاهني إملتــوىف سـ نة جهريــة ط إدلإر

== مس ند أىب عوإنة لالمام إجلليل يعقوب بن إحساق

إلسلفية إلطبعة إلوىل سـ نة  هــ

إلسقرإىئ أبو عوإنة إملتوىف سـ نة  هــ

  /م

ط دإر إملعرفة بريوت

== إلطبقــات إلكــربى إبــن ســعد دإر صــادر بــريوت

== معــامل إلســنن لالمــام أىب ســلامين أمحــد بــن محمــد

ســـــــــــــــــــ نة  هــــــــــــــــــــ /

إخلطاىب إملتوىف سـ نة  هــ ط إملكتبـة

 م

إلعلمية إلطبية بريوت إلثانيـة  هــ

== إلضــعفاء إلكبــري أىب جعفــر محمــد بــن معــرو إبــن

  /م

مــوَس إلعقــيَل دإر إلكتــب إلعلميــة بــريوت إلطبعــة

== مجمع إلزوإئد ومنبع إلفوإئد للحـافظ نـور إدليـن أبـو

إلوىل ســـــــــــــ نة  هــــــــــــــ /

بكر إلهيمثى إملتوىف س نة  هـ ط مكتبـة

 م حتقيــــق د /عبــــد إملعطــــى

إلقدس إلقاهرة

قلعجى

== كشــف إلسـ تار عــن زوإئــد إلـتإر عــَل إلكتــب

== إلاكمــل ىف ضــعفاء إ لرجــال البــن عــدى لالم ـام

إلس ـ تة إحلــافظ نــور إدليــن إلهيمثــى مؤسســة إلرســاةل

إحلــافظ أبــو أمحــد عبــد هللا بــن عــدى إملتــوىف س ـ نة

إلطبعـــــــــــــة إلوىل  هــــــــــــــ

 هـ ط دإر إلفكـر  ،وط دإر إلكتـب

 م حتقيـــــق حبيـــــب إلــــــرمحن

إلعلمية بريوت

إلعظمى

== هتــذيب إلكــامل ىف أســامء إلرجــال للحــافظ جــامل

== إجلــرح وإلتعــديل لالمــام إحلــافظ أىب محم ـد عبــد

إدليـــن أىب إحلجـــاج يوســـف إملـــزى إملتـــوىف ســـ نة

إلرمحن إبن أىب حاُت إلرإزى ط جملـس دإئـرة إملعـارف

 هـــــ ط مؤسســــة إلرســــاةل إلطبعــــة

إلع نية إلهندية
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== لســان إملـــزيإن لالمـــام إحلــافظ شـــ يخ إالســـالم

إخلامســــــــة ســــــــ نة  هـــــــــ /

شــهاب إدليــن أىب إلفضــل أمحــد بــن جحــر إلعســقالىن

 م

إملتـــوىف ســـ نة  هــــ دإر إلفكـــر إلطبعـــة

== سري أعالم إلنبالء لالمـام مشـس إدليـن محمـد بـن

إلوىل  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ /

أمحد بن ع ن إَّلهىب إملتوىف س نة  هـ

 م

ط دإر إلفكر ط إلوىل س نة  هــ

== حلية إلوليـاء - :للحـافظ أبـو نعـمي.

  /م وطبعة مؤسسة إلرساةل

أمحـــد عبـــد هللا إلصـــهباّن (ت):دإر

== م ـزيإن الاعتــدإل ىف نقــد إلرجــال لالمــام مشــس

إلكتاب إلعريب ط:إخلامسة 

إدلين محمد بـن أمحـد بـن عـ ن إَّلهـىب إملتـوىف سـ نة

== كتــــــــــاب إلم  -دون 

 هـ دإر إلفكر إلعرىب

وقهـــارس حملمـــد إدريـــس إلشـــافعي -

== تذكرة إحلفاظ لالمام مشـس إدليـن محمـد بـن أمحـد

هـ .دإر قتيبة 

بــن ع ـ ن إَّلهــىب إملتــوىف س ـ نة  هـــ
جملس دإئرة إملعارف إلهند
== هتـذيب إلهتــذيب لالمــام إحلـافظ شـ يخ إالســالم
شــهاب إدليــن أىب إلفضــل أمحــد بــن جحــر إلعســقالىن
إملتـــوىف ســـ نة  هــــ دإر أحبـــاء إلـــْتإث
إلعـــــــرىب بـــــــريوت إلطبعـــــــة إلثانيـــــــة ســـــــ نة
 هـــــــ  م ،
وطبعة دإئرة إملعارف إلهند
== تقريــب إلهتــذيب لالمــام إحلــافظ شـ يخ إالســالم
شــهاب إدليــن أىب إلفضــل أمحــد بــن جحــر إلعســقالىن
إملتوىف س نة  هـ دإر إملعرفة بريوت
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== إلبدإية يف خترجي أحاديث إلهدإية لمحد بن عَل

== إلفــردوس مبــأثور إخلطــاب (إدليلمــي)ط :إلوىل

بن جحر إلعسقالّن أبو إلفضل دإر إملعرفة ،بريوت

 إملكتــــــــــــــــب إلكيــــــــــــــــا

حتقيق عبد هللا هامش.

()-دإر إلكتب إلعلمية

* == فيض إلقدير لعبد إلرؤوف إملنساوي إملكتبة

== تدريب إلـرإوي للحـافظ جـالل إدليـن إلسـ يوطي

إلتجارية إلكربى مرص ط :إلويل.


دإر إلْتإث

== أصول إحلديث محمد جعاز إخلطيب دإر إلفكر

== إلْتغيب وإلْتهيب من إحلديث إلرشيف للحـافظ

== شذرإت إَّلهب يف أخبار من ذهب لالمام


عبد إلعظمي بن عبد إدلين إملنذري دإر مكتبة إحلياة

شهاب إدلين أيب إلفالح (تهـ)
حتقيق مصطفي عبد هللا دإر إلكتب إلعلمية

==* إلبدإيـــة وإلهنايـــة لبـــن كثـــري أيب إلفـــدإء (ت

== هتذيب إلهتذيب لبن جحر إلعسقالّن حتقيق


هـ) دإر إلكتب إلعلمية

إلش يخ معر إلساليم دإر إملعرفة ( جمدلإت).

== موحض أوهام إمجلع وإلتعريف للخطيب إلبغدإدي

== إلطبقات إلكربى حملمد بن سعد بن منبع إلهامشي

ومؤسسة إلكتب إلثقافية.

إملعروف ًببن سعد حتقيق محمد عبد إلقادر دإر

== مس ند إحساق بن رإهوية حتقيق عبد إلغفور عبد

إلكتب إلعلمية  جمدلإت مع فهارس.

إحلق مكتبة إالميان مدينة إملنورة.

== تذكره إحلفاظ لذلهيب لالمام أبو عبد هللا مشس

== سنن سعيد منصور ت ()هـ حتقيق

إدلين محمد (ت هـ) دإر إلكتب إلعلمية

د /سعد بن عبد هللا بن عبد إلعزيز

== سنن إدلإريم لالمام إحلافظ عبد هللا عبد إلرمحن

دإر إلصمغي للنرش وإلتوزيع.

حتقيق فؤإد أمحد رميل دإر إلْتإث إلرَين للْتإث

== كتاب رشح أصول إعتقاد أهل إلس نة وإمجلاعة

إلقاهرة جمدلين.

(دإر طيبه للنرش وإلتوزيع)

== إملوضوعات لالمام أيب إلفرح إبن إجلوزي

== مس تدرك إحلامك :إرشإف د /يوسف عبد إلرمحن

(تهـ) حتقيق توفيق محدإن دإر

إملرسيل دإر إملعرفة بريوت

إلكتب إلعلمية  جمدلين.

== أبو نعمي يف إملعرفة حتقيق د محمد رإيم بن حاج
ع ن مكتبة إدلإر مكة إحلرمني.
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*== حصيح مسل برشح إالمام حمي إدلين أيب زكرَي

== إلضعفاء إلكبري للعقييل أيب جعفر محمد بن معر بن

حيي بن رشف إلنووي (-

مويس حتقيق د /عبد إملعطي أمني دإر إلكتب

هـ) دإر إخلرب  جمدلإت مع

إلعلمية  جمدلإت.

إلفهارس.

== إلتارخي إلكبري لالمام إلبخاري حتقيق مصطفي

*== سنن إلثنايئ برشح إالمام إلبسوطي وإلس ندي

عبد إلقادر أمحد عطا دإر إلكتب إلعلمية 

حتقيق د /س يد محمد س يد  جمدلإت دإر

جمدلإت مع فهارس.

إحلديث ًبلقاهرة.

== إلضعفاء إملْتكتني لبن إجلوزي  جمدلإت دإر

*== سنن إلْتمذي ليب عبس محمد بن عبس بن

إلكتب إلعلمية حتقيق أبو إلفدإء عبد هللا

سورة حتيق ورشح أمحد محمد شاكر دإر إحلديث

== إملغين يف إلضعفاء لذلهيب جمدلين حتقيق أيب

 جمدلإت.

زهرإء إجلزم دإر إلكتب إلعلمي

*== سنن إبن ماجه رشح إالمام أيب إحلسن إحلنفي

== مباحث ي علوم إحلديث مناع إلقطان م وهبه.

إملعروف ًبلس ندي حتيق إلش يخ خليل مأمون دإر

== إملس تدرك عَل إلصحيحني لالمام إحلافظ أيب

إملعرفة  جمدلإت.

عبد هللا محمد صاحل حتقيق مصطفي عبد إلفاري

*== مس ند أيب عوإنه لالمام إجلليل أيب عوإنه

إلعطار  جمدلإت دإر إلكتب إلعلمية.

(تهـ) حتقيق أمين بن عارف

== وإلضوء إلالمع لهل إلقرن إلتاسع مشس إدلين

إدلمشقي دإر إملعرفة  جمدلإت.

محمد إلبخاري (توهـ) حصحه عبد إللطيف

== سنن إدلإرقطين لالمام إحلافظ عَل بن معر

حسن دإر إلكتب إلعلمية جمدلإت.

إدلإرقطين (تهـ)   ,جمدلإت

== رشح إلس نة ليب محمد إحلسني بن مسعود إلبغوي

حتقيق إلش يخ عادل أمحد عبد إجلوإد دإر إملعرفة.

حتقيق سعيد إللخام جمدلإت إملكتبة إلتجارية

== سري أعالم إلنبالء ( )جمدلإت لذلهيب

*== س ند أيب يعيل إملوصيل لالمام ش يخ إالمام

لالمام مشس إدلين محمد بن أمحد (ت-

ش يخ إلسالم أيب يعيل (ثو هـ) حتقيق


هـ) م إلتوفيقية خريي سعيد.

مصطفي عبد إلقادر عطا دإر إلكتب إلعلمية 
جمدلإت.
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== إالصابة يف متيزي إلصحابة شهاب إدلين إبن جحر

== إجملموع رشح إملهذب لالمام أيب إحساق إلشريإزي

إلعسقالّن (ت  )مؤسسة إلتارخي

تأليف :إالمام حمي إدلين أيب زكرَي حمي بن رشف


إحياء إلْتإث إلعريب  جمدلإت مع إلفهارس

إلنووي(تهـ) (دإر إلكتب إلعلمية)

ببريوت ط :إلويل

== من تلكم فيه حملمد بن أمحد بن ع ن أبو عبد هللا

== رشح معاّن إلاثر للطحاوي أيب جعفر أمحد بن

 ،مكتبة إملنار إلزرقاء  :ط :إلوىل :ق  :محمد شـكور

محمد سالمة (إملولود  ت


أمرير

هـ) حتقيق محمد إلزهري إلنجار (دإر

== عَل بن إمحـد بـن سـعيد بـن حـزم يف إحملـيل (ذر


إلكتب إلعلمية ببريوت) ط :إلثالثة

إلفاق إجلديدة ببريوت )

== أسد إلغابة يف معرفة إلصحابة عز إدلين أبن إلثري

== محمد بن إبرإهمي بن إملنذر إلنيسابوري إبو بكـر يف

(أيب إحلسن عَل ت .)حتقيق عَل

" إلوســط" (دإر طيبــة إلــرَيّن ط  :إلويل حتقيــق

محمد معوض وعادل أمحد عبد إملوجود (دإر إلكتب

صغري إمحد محمد حنيف:

إلعلمية ببريوت).

== إلطحاوي يف رشح معاّن الااثر

*== إلكين وإلسامء لالمام إحلافظ أيب برش محمد

== ماكل بن إنس يف كتابة " إملدونـة إلكـربي" ( دإر

أمحد بن حامد إدلواليب (ث  هـ)

صادر بريوت

جمدلين( .دإر إلكتب إلعلمية ببريوت ط :إلويل:

== أبو إلفرج عبد إلرمحن بن أمحد إحلنبَل:

.)


دإر إملعرفة بريوت ،ىف كتابة جامع إلعلوم وإحلُك

*== إلليئ إملصنوعة يف إلحاديث إملوضوعة لالمام

== إلشيباّن يف إحلجة ( عامل إلكتب بريوت  ،حتقيق

جالل إدلين عبد إلرمحن إلس يوطي


 :همدي حسن إلكبالّن

(تهـ) جمدلين .خرج أحاديثه وعلق

== محمد بن عَل بن محمد إلشواكىن ىف كتابه نيل

عليه أبو عبد إلرمحن صالح بن محمد بن عويقة(دإر


إلوطار (دإر إجليل بريوت)

إلكتب إلعلمية لبنان ط :إلويل

== إالمام محمد بن إحلسن إلشيباىن ىف إملبسوط :

 )جمدلين.

 ) : /دإر إلنرش
...................
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== عبد إلرؤوف إملناوى ىف كتابه "فيض إلقدير":

 :إدإرة إلقرأن وإلعلوم إالسالمية كرإتىش حتقيق أبو

( //إملكتبة إلتجارية إلكربى مرص


إلوفاء إلفغاىن

ط :إلول

== محمد َسش إحلق أو إلطيب ىف كتابه (عون

== أبو إلفرح عبد إلرمحن بن أمحد إحلنبَل ىف "جامع


إملعبود دإر إلكتب إلعلمية بريوت ط :إلثانية


إلعلوم وإحلُك  :دإر إملعرفة ط :إلوىل

== إبن جحر ىف تغليق إلتعليق (إملكتبة إالسال دإر

== تعجيل إملنفعة:

عامر)  /ط :إلوىل

 //لبن جحر

 حتقيق  :سعيد عبد إلرمحن

إلعسقالىن دإر إلكتب إلعرىب بريوت ط .إلوىل:


موَس

حتقيق :د/إكرإم هللا إمدإد إحلق

== عبد هللا بن أمحد بن قدإمة إملقد ىف "إملغىن"

== إلكامل للحسني:


(دإر إلفكر بريوت  ط :إلوىل)

 //حملمد بن

== إحلسن إلرهمرمزى ىف "إحملدث إلفاصل" دإر

عَل بن إحلسني ط :جامعة إدلرإسات إالسالمية


إلفكر بريمت طـ :إلثالثة حتقيق د/محمد جعاج إخلطيب

كرإتش حتقيق .د .عبد إملعطى أمني.

== أحوإل إلرجال :إبرإهمي بن يعقوب

== محمد بن عَل بن إحلسن أبو عبد هللا إحلامك

إجلرحاىن(مؤسسة إلرساةل بريوت ط :إلوىل :ق

إلْتمذى ىف كتابه نوإدر إلصول :


صبحى


 ،/ىف حقيقة الاس تغفار

== عبد هللا بن مسل بن قتيبة:

== إالمام هبة هللا إحلسن بن منصور إلاللاكىئ ىف

 //ىف تأويل خمتلف إحلديث

رشح إعتقاد // :

(دإر إلنرش بيوت دإر إجلبل حتقيق محمد زهرى

إلنجار

 دإر طيبة إلرَيض حتقيق أمحد

== إلكشف إحلشيش البرإهمي إلطرإبلس عامل إلكتب

سعد محدإن

مكتبة إلهنضة إلعربية ط :إلوىل حتقيق :صبحى

إلسامرإىئ.

...................
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إلنبات يف إلقرأن   ،أجزإء  ،د.زغلول إلنجار  ،مكتب

== إالمام من بن حيىي إلعدىن من كتابه "إالميان (دإر


إلرشوق إدلولية.

إلسلفية إلكويت س نة  ط إلوىل:

إلش يعة وإلقرأن لفضيةل إحسان ظهري تقدمي د /حسني ،


حتقيق أمحد بن محدى


دإر بن حزم إلقاهرة.

== إبن حزم ىف إلحاكم (دإر إحلديث إلقاهرة ط:

إلش يعة وأل بيت  /أحسان  ،تقدمي دَ /سري حسني دإر

إلوىل)


أبن حزم

== عَل بن أمحد إلظاهرى ىف إحملَل دإر إلفاق

إلش يعة وإلس نة  /إحسان ظهري تقدمي س يد حسني  ،دإر


إجلديدة حتقيق جلنة إحياء إلْتإث إلعرىب


أبن حزم.

== إالمام إلبهيقى ىف شعب إالميان ط دإر إلكتب


بني إلش يعة وإلس نة  /أحسان ظهري  ،دإر أبن حزم.

إلعلمية بريوت إلطبعة إلوىل س نة
هـ ،م

فكر إخلوإرج وإلش يعة  ،فسري أهل إلس نة وإمجلاعة د/عَل

حتقيق أىب هاجر محمد إلسعيد بس يوىن


محمد إلصاليب  ،دإر بن حزم  ،إلقاهرة.

== إملفهم برشح حصيح مسل  /ط إبن كثري
بريوت
== إجملالسة جوإهر إلعل لىب بكر أمحد بن مروإن بن محمد
إدلينوري (ت  جهرية)
دإر إبن جحم 
== معجم إملؤإلفني .معر رضا كحاةل ط دإر أحياء إلْتإث

إلعريب  ,بريوت

إقتضاء إلرصإط إملس تقني  ،يف خمالفة أحصاب إجلحمي ،
ش يخ إالساليم أمحد بن عبد إحلكمي  ،صاحل سعيد  ،دإر

إلعقيدة.

رشح ثالثة أصول لالمام محمد عبد إلوهاب  ،دإر أبن حزم.
عقائد إلفرق إلضاةل وعقيدة إلفرقة إلناجية ش يخ مصطفي

إملنتقي من مهناج الاعتدإل أبن تميية حتقيق حمب إدلين


إلعدوي  ،تأليف أم متمي مكتبة مكة.

إخلطيب م .إلسلفية إلقاهرة ط  :إلثالثة -

إلش يعة وإلتش يع إحسان ظهري تقدمي د /س يد  ،دإر أبن

.


حزم إلقاهرة.

فكر خوإرج إلش يعة يف مزيإن أهل إلس نة وإمجلاعة (د /عَل

الاحاكم يف أصول إلحاكم ليب محمد إبن حزم  ،حتقيق

حمد إلصايب) ط إلويل  . مؤسسة


د/محمود عامر ع ن.

...................


إقرأ.
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مع إنَث عرشية يف أصول إلفروع  ،أمحد إلسالوس  ،قطر ،

الاعتصام للشاطيب حتقيق مصطفي أبن إلعدوي  ،دإر


مكتبة دإر إلقرأن.


إلفؤإد ،

رشح إقتصاء إلرصإط إملس تقمي يف خمالفة إحصاب إجلحمي،

لالمام إبن تميية.

دليل إحلفاظ يف متشابه إللفاظ إلقرأن إلكرمي ،حيىي عبد

إلفتاح.

موقف أهل إلس نة وإمجلاعة من أهل الاهوإء وإلبدع  ،د/


بدع إجلنائز  ،وبن عبد إلسالم  ،مؤسسة إجلوهري.


إبرإهمي عامر إلزحييل  ،مكتب إلعلوم وإحلُك.

رشح ثالثة إصول للمام محمد عبد إلوهاب ، .دإر أبن

درإسات لسلوب إلقرأن  ،جمدلإت محمد عبد إحلالق  ،دإر


حزم.


إحلديث إلقاهرة.

تقس مي إحلديث إىل حصيح وحسن وضعيف  ،مكتبة

ردود وش هبات حول إالسالم  ،مصطفي إلعدوي ـ مكتبة


إلصاةل  ،لفضيةل ربيع بن هادي معري.


مكة.

عقائد إلفرق إلضاةل وعقدية إلفرق إلناجية  ،ش يخ مصطفي

إلعقائد إلسلفة ًبلدةل إلتعلمية وإلعقلية  ،دإر إالميان  ،أمحد


إلعدوي  ،تأليف أم متمي مكتبة مكة.


بن جحر.

إلش يعة وإلتش يع  ،إحسان ظهري  ،تقدمي  ،د/س يد دإر


إلفتنة بني إلصحابة  ،محمد حسان  ،مكتبة فياض.


أبن حزم إلقاهرة.


قوإعد معرفة إلبدع محمد حسني إجلريإّن  ،دإر أبن إجلوزي.

جامع إملتون يف نويد إلقرأن  ،دإر إحلديث  ،إلش يخ عبد


إلبدع إحلولية  ،عبد هللا بن عبد إلعزيز  ،دإر إلفضيةل.


إلرحمي إلظهر هوّن. .

حتذير إملسلمني عن الابتدإع وإلبدع يف إدلين  ،إلعالمة

إلحاكم يف أصول إلحاكم  ،لبن محمد أبن حزم  ،حتقيق ،

أمحد بن إحلجر حتقيق خليل بن محمد إلعريب  ،دإر إالمام


د /محمود عامر ع ن  ،دإر إحلديث.


إلبخاري.

الاعتصام للشاطيب  /حتقيق مصطفي إبن إلعدوي  ،دإر

رشح أصول إعقاد أهل إلس نة وإمجلاعة دإر أبن حزم ،


إلفوإئد ،دإر أبن رجب.


إلقامس هبة هللا إلطريي  ،دإر أبن حزم.

دليل إحلفاظ يف متشابه إللفاظ إلقرأن إلكرمي  ،حيىي عبد

رسائل حُك الاحتفال ًبملودل إلنبوي  ،جزئني  ،دإر


إلفتاح .


إلعامصة ،


بدع إجلنائز  ،بن عبد إلسالم  ،مؤسسة إجلوهري.
...................
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عل أصول إلبدع عَل بن حسن بن عَل  ،دإر إلرإية ،

أصول إلتفسري وقوإعده  ،دإر إلنقاين  ،إلش يخ عبد

إلساس يف إلس نة وفقهها   ،جمدلإت  ،سعيد حوي


إلرمحن.


 ،دإر إلسالم.


إلعقيدة وإلعبادة  ،محمد إملبارك  ،دإر إلفكر ،


جامع أحاكم إملوإريث  ،دإر أبن حزم  ،بن عتميي.

عقيدة أهل إلس نة وإمجلاعة يف ضوء إلكتاب وإلس نة


إلسنن وإلبدع محمد صاحل إلعتميي  ،دإر إالمام.


د/سعيد بن مسقر بن مفرح  ،دإر طيبة إخلرضإء.

كشف إلبدع وإلرد عَل  ،محمد حسني  ،تعلمي م.عبد إملنعم

بدع وأخطاء خمالفات شائعة تتعلق ًبجلنائز وإلقبول وإلتعزي


 ،دإر إخللفاء إلرإشدين.


إلعالمة عبد إلرمحن إجلزيى  ،إملعارف للرن وإلتوزيع.

إدلفاع عن إلس نة عن أهل إالتباع  ،ليب إحلسن إلسلامّن


إلس نة وإلبدعة  ،دإر إلعل  ،عبد هللا حمفوظ إخلرضي،


إلنارش أبن عباس

تناقض أهل إلهوإء وإلبدع  ،د /عفاف بنت حسن ،


دفاع عن إلس نة إملطهرة لالمام عَل حشيش  ،م /إلعقيدة.


مكتبة إلرشد.

إتبعوإ وال تبتدعوإ فقه كفيمت  ،محمد متوىل إلشعرإوي ،


إلبدعة وأاثرها يف بناء إلعقيدة وإلتصور  ،محمد عبد هللا.


إملكتبة إملرصية.

إلبدعة وخطرها عَل إلمة  ،جامل عبد إلرمحن مكتبة

حتذير إهل إالسالم  ،سهيل بن عبد هللا إلرسدي  ،مكتبة


سلسبيل.


إالمام إلبخاري.

رشح ملعة الاعتقاد إملاد إىل سبيل إلرشاد  ،دإر بن

إلبدعة يف ضوء إلقرأن إلكرمي وإلس نة إلنبوية  ،د /عامد


إجلوزي إلقاهرة.


إلرشبيين ،مكتبة إالميان.

إلربهان إملبني يف إلتصدي للبدع وإلًبطيل  ،إرشف إبرإهمي


دفاع عن إلس نة حامدي محمد بن زيد  ،دإر إلشامية للنرش.


 ،دإر أبن خدلون.

حقائق وش هبات حول إلقرأن إلكرمي


عقيدة أهل إلس نة وإمجلاعة  ،أمحد فريد  ،مكتبة فياض.

أ.د محمد عامرة  ،دإر إلسالم  ،ط :إلوىل :

كتاب إحلوإدث وإلبدع دإر أبن إجلوزي ،إلمام إلوليد




إلطرطى ،

حقائق و ش هبات حول إلس نة إلنبوية  ،أ.د محمد عامرة ،دإر

أصول إحلُك عَل إملبدعة عن إلش يخ أبن تميية  ،إعدإد  /د

إلسالم ط  :الاوىل 


أمحد بن عبد إلعزيز  ،دإر أبن حزم.

...................

106

Rahima Sikumbang

Vol. 1, No. 1, Januari- Juni 2017

FUADUNA: Jurnal Kajian Keagamaan dan Kemasyarakatan

طرق تطهري الاعتقاد محمد بن إسامعيل إلمري تعليق محمد

أبنية إلفعال إجملردة ىف إلقرأن إلكرمي  ،د  /خوةل عبيد
ملكن إدللميى ،دإر إلكتب إلعلمية

الاجهتاد و إلعرق محمد بن إبرإهمي دإر إلسالم

حامه إلعسقى دإر إلقرقان دإر الاضوإء إلسلف

معجم إلبدع رإئد بن صربى بن أىب علفة دإر إلعامصة

درإسات إلبدعه وإملبتدعني لىب عبد هللا محمد بن سعد دإر

أحسن إلالكم فامي يتعلق ًبلس نة و إلبدعه  /ش يخ إلسالم

إلفرقان و دإر إملعارج

محمد خبيت حتقيق أمحد فريد دإر إلكتب إلعلمية

دفاع عن إلس نة إملطهرة عَل بن إبرإهمي حس نني دإر

هتذيب إملوإفقات للشاطىب حتقيق محمد بن حسني دإر إبن

إلعقيدة

إجلوزى إلسعودية ط  :إلثالثة

ضوإبط إلتبديع أىب عبد هللا محمد بن سعيد رسالن دإر

معامر إلبدعة عَل طريقة إلقوإعد إلفقهية  /محمدبن حسن

إلفرقان و دإر أضوإء إلسلف

إجلزيإىن دإر إبن إجلوزى إلسعودية ط  :الاوىل

إلنحو إلتعلميى و إلتطبيق ىف إلقرأن إلكرمي محموم سلامين

حتذير إملسلمني عن الابتدإع لس بح إلعالمة أمحد بن جحر

َيقوت مكتبة إلصحابة بطنطا

حتقيق خليل بن محمد إلعرىب دإر الامام إلنجارى ط :

إلتطبيق إلنحوى أ  /عبدة إلرإ دإر إلصحابة

الاوىل

إلتطبيق إلرصىف أ  /عبدة إلرإ دإر إلصحابة

إملبتدعه و موقف أهل إلس نة من لىب د  /محمد يرسى

درء إلنعارص إلعقل و إلنقل ال بد متمييه حتقيق د  /س يد

إلس نة و إملبتدعات ىف إلعبارإت  /معرو عبد إملنعم سلمي م

محمد إلبية  جمدلإت دإر إحلديث

 /عباد إلرمحن و م ملعلوم و إحلُك مبرص

غاية الاحاكم ىف أحاديث الاحاكم

إملزيإن بني إلس نة وإلبدعة د  /محمد عبد إلةل حتقيق أمحد
مصطفى فضيةل دإر إلعل

إلرد عَل إملبتدعه لىب حسني بن أمحد بن عبد هللا حتقيق
أىب عبد هللا عادل بن عبد هللا دإر الامر الاول للنرش

مقدمات ىف إلهوإء و الاقْتإف و إلبدع د انرص بن عبد

وإلتوزيع ط  :الاوىل

إلكرمي إلعقل دإر إلوطن

قاموس إلبدع مس تخرج من كتب الامام إاللباىن صنعه أىب

عناية إلقرأن و إلس نة مبشاعر إملرأة تقدمي أ د الامة إلبوئيفى

عبيدة مشهور من دإر الامام إجملارى إدلوحة قطر ط :

دإر إبن جرم

إلثالثة

تعارض ما حبك إلفهم د  /شكرى حسني دإر إبن جزم
...................
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بدع و أخطاء تتعلق ًبلَيم إلشهور تقدمي عبد هللا بن عبد
هللا مجع و ترتيب أمحد عبد هللا إلسايم دإر إلقامس
أحاكم إجلنائز لللباىت مكتبة إملعارف إلعلمية
تعليق إلتعليق عَل حصيح إلبخارى لبن جحر إلعسقالىت
 جمدلإت إملكتب الاسال دإر عامر
إدلفاع عن إلصحيحني دفاع عن الاسالم ( إلعالمة و
إلفقية محمد بن خبس ) مركز إلْتإث وإلثقافة إملعرفة دإر إبن
حزم





...................
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