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 وآثارها البدعة أسباب 

 من منظور القرآن الكريم
 
 
 
 
 
 

 د. عفاف عبد الغفور محيد
 أستاذ مشارك بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، 

 قسم أصول الدين جبامعة الشارقة.
 

 1392 إىل 1339من 
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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 من منظور القرآن الكرميوآاثرها البدعة أسباب 

 لخص البحث  م
 الشركن م ة هبانجاللرسال الرسل هداية البشرية إلقد كان اهلدف من      

، وصيانة عقل اإلنسان من األوهام واخلرافات، وكان من مقاصد الشريعة واملعاصي
يطابق فيها ، فساداإلسالمية العبادة القائمة على عقيدة صافية خالية من البدع وال

على أن يكون عمله  كل مسلم  حريص  فإن، وابلطبع والفعل القول إلمياناالعمل 
 موافقاً للشرع غري خمالف له، وال يتم ذلك إال بتمام االتباع ملا جاء به الرسول 

 وقوع يفلاوترك املخالفة من زايدة أو نقصان، ولكن من طبيعة اإلنسان اخلطأ، و 
هكذا وعماًل. و  وقوالً  اعتقاداً  هاالدين كلجماالت يف  -خالل البدع  –املعاصي 

ما أصاب غريهم من داء األمم يف الزيغ عن املنبع الصايف، فضاًل  املسلمني أصاب
 .سنن من قبلهم واتباع املذموم عن التقليد

كان له األثر و  ،قدمياً وحديثاً  ونسلموظهور البدع من ضمن ما ابتلي به امل     
 ومتكن أعدائها منها. ها إىل طوائف ومن مث ضعفهاقالكبري يف انقسام األمة ومتز 

ولقد اشتهر عند الصحابة والتابعني وأهل العلم املقابلة بني السنة والبدعة      
وقالوا: ما أحدث قوم بدعة إال أضاعوا مثلها من السنة، وعلى هذا ال بد للمسلم 

طته التعامل مع املسائل اليت تواجهه يف اأن ميلك املعيار الصحيح الذي ميكنه بوس
ا جاءت أمهية هذا البحث ن حكمه على عمله وأعمال اخآخرين، ومن هحياته، ويف

آاثر هذه البدع  بيانو يف البدع، البعض وقوع  باسبأ نابي :مرين اثنني مهاملعرفة أ
 .تمع املسلماجملو  الفرد على

 يف مفهوم البدعةالتمهيد  وخامتة: نيمبحثو  متهيدوالبحث يقع يف 
 نظور القرآن الكرميمن مأسباب البدعة املبحث األول: 
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 ها من منظور القرآن الكرميآاثر أضرار البدعة و املبحث الثاين: 
 اخلامتة: النتائج اليت توصل هلا البحث

 وهللا املوفق
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 : مفهوم البدعةالتمهيد
 :المعنى اللغوي واالصطالحي للبدعة

 :البدعة لغة: تطلق البدعة يف اللغة على معنيني
 .حبثنا ال سابق، وهو املناسب ملوضوعالخرتاع على غري مثااألول: 

الثاين: التعب والكالل، يقال: بدعت اإلبل إذا بركت يف الطريق من هزال أو داء 
 . 1أو كالل

 يءالبدع: الش" كتاب العني:  منهاوجاء على املعىن األول يف كتب اللغة األخرى، 
 عاً مِ ْن الرُُّسلِ ُقْل َما ُكنُت ِبدْ   الذي يكون أواًل يف كل أمر كما قال تعاىل:

 أبول مرسل. ت، أي: لس9األحقاف: 
من أهواء  وما أحدث بعد الرسول  والبدعة: اسم ما ابتدع من الدين وغريه...

  .2وأعمال، وجيمع على الَبدَع
، أي: 117البقرة:  بَِديُع السََّماَواِت َواأَلْرضِ  ويشهد للمعىن األول قوله تعاىل:

 .3ابقخمرتعها من غري مثال س
الذي أييت  كما أن األصل اللغوي األول يتفق متاماً مع البدعة ابملعىن الشرعي

 ويسمى الفاعل للبدعة: املبتدع، واجلمع: البدع. الحقا يف املعين االصطالحي.
 :املعنى االصطالحي

 "احلدث، وما ابتدع من الدين بعد قال ابن منظور: منها: ةللعلماء تعاريف كثري 
 .1اإلكمال"

                                 
1
، ومعجم مقاييس اللغة 1184-3/1183، والصحاح للجوهري، 8-8/7العرب،  ابن منظور، لسان - 

1/209-210. 

2
 .55 -2/54العني،  - 

3
 .31علي حمفوظ، اإلبداع يف مضار اإلبتداع، ص  - 
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"املراد ابلبدعة: ما أحدث مما ال أصل له يف الشريعة يدل  فها ابن رجب فقال:وعر  
ليس ببدعة شرعاً، وإن كان بدعة فعليه، وأما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه 

 .2لغة
 ويعرفها الشاطيب بتعريفني:

األول: "طريقة يف الدين خمرتعة، تضاهي الشرعية يقصد ابلسلوك عليها املبالغة يف 
"طريقة يف الدين خمرتعة، تضاهي الشرعية، يقصد  واخآخر:، لتعبد هلل سبحانه"ا

 .3ابلسلوك عليها ما يقصد ابلطريقة الشرعية"
فالتعريف األول يخص البدعة بالعبادات، على رأي من ال يدخل      

 فهو عام في العبادات والعادات. العادات فيها، وأما التعريف الثاني
يقول: "البدعة بدعتان: بدعة مذمومة، وبدعة حممودة، فما أما الشافعي ف     

ويزيد يف تعريفها وضوحا  .4"وافق السنة فهو حممود وما خالف السنة فهو مذموم
فيقول: احملداثت من األمور ضرابن: أحدمها: ما أحدث خيالف كتاابً أو سنة أو 

 الخيالف شيااً من والثاين: ما أحدث من اخلري مجاعاً أو أثراً فهو بدعة الضاللة.إ
 .5ذلك فهذه بدعة غري مذمومة

                                                                             
1
"... وما استحدث بعد النيب من  ، ومثله صاحب القاموس احمليط وزاد:8/6ابن منظور، لسان العرب  - 

 .3/3األهواء" 

2
 . 233رجب، جامع العلوم واحلكم ص  ابن - 

3
 .1/28م، 2000، القاهرة: دار احلديث، االعنصامالشاطيب، أبو اسحق إبراهيم بن موسى،   - 

4
 .13/253فتح الباري  ،ابن حجر - 

5
 .13/135ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري، يف كتاب االعتصام ابلقرآن والسنة،  - 
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هـ(، 660 وعلى ذلك بىن شيخ اإلسالم عز الدين ابن عبد السالم )ت     
هـ(، مذهبهما يف تقسيم البدعة كما 684 وتلميذه اإلمام شهاب الدين القرايف )ت

 سيأيت يف مبحث أقسام البدعة.
"البدعة يف الدين: هي ما مل يشرعه  ل يف التعريف فيقول:أما ابن تيمية فيفص       

فأما ما أمر به أمر .. به أمر إجياب، وال استحباب. هللا ورسوله، وهو ما مل أيمر
إجياب، أو استحباب، وعلم األمر به ابألدلة الشرعية، فهو من الدين الذي شر عه 

 هللا، وإن تنازع أولو األمر يف بعض ذلك، وسواء كان هذا مفعوالً على عهد النيب
 1أو مل يكن. 
ما أحدث يف الدين وليس : "وقد عرف احلافظ ابن حجر البدعة الشرعية بقوله   

 .2"له دليل عام وال خاص يدل عليه
 :مناقشة التعريفات

عند مقارنة هذه التعريفات جند أن تعريف ابن منظور وما شاهبه خاص ابلبدعة      
 بدعة العادات. الشرعية أو التعبدية على اخلصوص ومل يتطرق إىل

وابن رجب يقسم البدعة إىل شرعية ولغوية، فيخرج ما أطلق عليه بدعة وليس      
لفظ  كصالة الرتاويح اليت أطلق عليها عمر بن اخلطاب   –ببدعة ألن له أصاًل 

للجدة واحلدوث يف بعض جوانبه،   ولو أن له أصاًل اثبتاً منقوالً عنه  -البدعة
ب مع تعريف الشافعي يف تقسيم البدعة إىل بدعة ضاللة كما يلتقي تعريف ابن رج

 وبدعة غري مذمومة.
أشبه ابلتقسيم منه ابلتعريف، حيث  -كما عند ابن رجب -وتعريف الشافعي      

جعال احملمود هو البدعة اللغوية، واملذموم هو البدعة الشرعية، وزاد الشافعي 
                                 

1
 .108-4/107تاوى، ابن تيمية، جمموع الف - 

2
 .13/254، فتح الباريابن حجر،  - 
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ليت ختالف الكتاب والسنة تقسيمه وضوحاً حيث يرى أن البدعة الضالة هي: ا
وأوضح ابن تيمية أنه ال يلزم من األمر املشروع أن يعمل به يف . 1مجاع واألثرواإل

 .عهد الرسول 
أما تعريف الشاطيب األول ففيه قيد املبالغة يف التعبد وهو قيد خاص بنوع من      

بقية  الءميف إىل أهل البدع التعبدية وال ر املبتدعة وليس على العموم، فقد ينص
وأما تعريفه الثاين فهو عام للعبادات والعادات، ونص يف االثنني على  أنواع البدع،

)املضاهاة للشرعية(، وهي على رأي البعض "ليس بالزم للبدعة، ولكنه قد يقصد 
، كما 2من املبتدع نفسه، فكم من مبتدع ال يقصد املضاهاة أصاًل فرتد عليه تبعاً"

 ة دون اللغوية.أنه خص  البدعة الشرعي
، ومن خالل هذه التعريفات جند هوهناك تعريفات أخرى كثرية تقارب ما ذكران     

أن كاًل منها يركز على جانب من جوانب البدعة أو قسم من أقسامها، إما 
 الشرعية أو التعبدية أو العادية.

وية فهناك وعلى هذا فإذا ما أردان تعريفاً عاماً شامالً للبدعة الشرعية واللغ     
ليس له مثال تقدم"، فيشمل لغة: ما  يء"كل ش :قرر أهنايالذي تعريف ابن حجر 

حيمد ويذم، وخيتص يف عرف الشرع مبا يذم، وإن وردت يف احملمود فعلى معناها 
، وهو يشمل كل املعاين اللغوية للبدعة واليت تعود إىل: االبتداء، 3اللغوي

 وث، واألولية.واإلنشاء، واالخرتاع، واجلدة، واحلد

                                 
1
 ،، وذكره احلافظ ابن حجر يف فتح الباري1/469 ،مناقب الشافعي املدخل، رواه البيهقي يف - 

13/267 . 

2
 .13م، ص 2003، البدعة وأثرها يف الدراية والرواية، بريوت: دار ابن حزم القرين، عائض بن عبد هللا - 

3
 ، وقد اختار هذا التعريف الشيخ القرين، لعمومه ومشوله لكل األنواع.13/253تح الباري، ابن حجر، ف - 
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ونظراً لكون موضوعنا أقرب إىل البدعة الشرعية، ملخالفتها السنة فيكون      
تعريف الشاطيب هو أقرب هذه التعريفات ملادتنا، كما أن أكثر كالم العلماء يدور 

 حول تعريفه، ولذلك رأينا أن نتناوله بشئ من التوضيح.
بني التعريفات السابقة منه وهناك تعريفات اصطالحية أخرى حديثة جتمع      

يقول: "إحداث فعل أو اعتقاد أو قول مل يرد به إذن من حيث تعريف السعدي 
الشارع يف كتاب أو سنة أو إمجاع أو قياس، ومل يدخل حتت القواعد واملبادئ 

 .1العامة لإلسالم، أو إحداث ما يعارض ذلك وخيالفه"
      

                                 
1
 .7السعدي، عبد امللك عبد الرمحن، البدعة يف املفهوم اإلسالمي الدقيق، ص  - 
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 القرآن الكرميمن منظور املبحث األول: أسباب البدعة 
 متهيد: البدعة واملبتدع  يف القرآن الكرمي 

االحنراف  ذر منلكتاب والسنة، وحتاباخآايت اليت تدل على وجوب التمسك      
  كثرية جداً منها:، ويفهم منها ذم البدعة واملبتدع  عنها

َماٌت ُهنَّ ُأمُّ اْلِكَتاِب ُهَو الَِّذَي َأنَزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آاَيٌت حمُّْكَ  تعاىل: هلو ق
َنِة  َوُأَخُر ُمَتَشاهِبَاٌت َفَأمَّا الَِّذيَن يف قـُُلوهِبِْم زَْيٌغ فـَيَـتَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه ابِْتَغاء اْلِفتـْ

 من نيلقد بينت اخآية صنف .7آل عمران:  َوابِْتَغاء َتَِْويِلِه َوَما يـَْعَلُم َتَِْويَلُه...
ألول هم الراسخون يف العلم، واخآخر من ليس براسخ يف العلم وهو املسلمني، ا

الزائغ، والزيغ: هو امليل عن الصراط املستقيم وهو ذم هلم، وحني خص النص أهل 
 على أن الراسخني يف العلم ال يتبعونه. الزيغ ابتباع املتشابه دل  

هذه اخآية  كما روت عائشة أنه تال  وقد جاء تفسريها يف حديث املصطفى      
ى هللا "فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولاك الذين س   مث قال:

 .1فاحذروهم"
وعن ابن عباس تفسريها حني ذكر اخلوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن      

: "يؤمنون مبحكمه ويضلون عند متشاهبه وما يعلم َتويله إال هللا فقال 
 .2نا به"والراسخون يف العلم يقولون آم

                                 
1
، ومسلم يف كتاب العلم، ابب النهي عن 5/166البخاري، كتاب التفسري، ابب منه آايت حمكمات،  - 

، وأبو داود يف كتاب السنة، ابب النهي عن اجلدال واتباع املتشابه من القرآن 3/2053ه القرآن اتباع متشاب
، وابن ماجة يف املقدمة، ابب 223/ 5، والرتمذي يف كتاب تفسري القرآن، ابب ومن سورة آل عمران 5/6

 .19-1/18اجتناب البدع واجلدل 
2
 .1/264، وخمتصر تفسري ابن كثري، 27جري اخآ - 
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َوَأنَّ َهـَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيماً فَاتَِّبُعوُه َواَل تـَتَِّبُعوْا السُُّبَل فـَتَـَفرََّق ِبُكْم َعن  تعاىل: هلو وق
فالصراط املستقيم هو ، 153األنعام:  َسِبيِلِه َذِلُكْم َوصَّاُكم ِبِه َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ 

هل االختالف احلائدين عن الصراط سبيل هللا الذي أمر به، والسبل هي سبل أ
 املستقيم، وهم أهل البدع.

خطاً  : "خط رسول هللا  عن النيب فسر اخآية ما رواه ابن مسعود ي     
بيده مث قال: هذا سبيل هللا مستقيماً"، قال: مث خط  عن ميينه وعن مشاله مث قال: 

َوَأنَّ َهـَذا ِصَراِطي  رأ:سبيل إال عليه شيطان يدعو إليه مث ق "هذه السبل ليس منها
 ..ُمْسَتِقيماً فَاتَِّبُعوُه َوالَ تـَتَِّبُعوْا السُُّبلَ 

1
 :وعن جماهد يف قوله ََوالَ تـَتَِّبُعوْا السُُّبل 

 .2قال: البدع والشبهات

من دين اإلسالم هو املنهج القومي،  وأرشدت اخآية " إىل أن كل ما بينه الرسول 
رشدت أيضاً إىل وجوب االحتاد بني املؤمنني والتالقي بينهم والصراط املستقيم، وأ

على ما أمر هللا به، والتحذير من االختالف والفرقة، واتباع غري سبيل هللا، وأن هللا 
أهلك األمم السابقة ابملراء واخلصومات ودلت اخآية أيضاً على أن كل ما كان حقاً 

 3فهو واحد.
َا َأْمُرُهْم ِإنَّ الَِّذيَن فَـ تعاىل:  هلو قو  ُهْم يف َشْيٍء ِإَّنَّ رَُّقوْا ِدينَـُهْم وََكانُوْا ِشَيعاً لَّْسَت ِمنـْ

 .159األنعام:  ِإىَل اّللِ  مثَّ يـُنَـبِ اـُُهم مبَا َكانُوْا يـَْفَعُلونَ 

                                 
1
والنسائي، السنن الكربى، كتاب التفسري، ابب سورة النساء وقوله ، 1/465روا أمحد يف املسند،  - 

 كتاب التفسري،   واحلاكم يف املستدرك،(، 11175، ح )6/343تعاىل"وأن هذا صراطي مستقيما .."
  وصححه. (2938ح ) ،2/261

2
 .1/79 (203 أخرجه الدارمي يف املقدمة، ابب كراهية أخذ الرأي ح) - 

3
 .8/460الزحيلي، وهبة ، التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج،  - 
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وقد جاء تفسري هذه اخآية يف حديث عن عائشة رضي هللا عنها قالت: قال      
ِذيَن فـَرَُّقوْا ِدينَـُهْم وََكانُوْا ِشَيعاً( من هم؟ قلت: هللا : "ايعائشة )الَّ رسول هللا 

ورسوله أعلم، قال: "هم أصحاب األهواء وأصحاب البدع والضاللة من هذه 
 .1األمة"
واألدلة على وقوع التفرق والعداوة عند وقوع االبتداع كثرية وأوهلا ما وقع من      

قتلهم مع تركهم ألهل األواثن،  اخلوارج حني عادوا أهل اإلسالم واستحلوا
يف قوله: "سيخرج قوم يف آخر الزمان حداث  وصدقت عليهم نبوءة رسول هللا 

األسنان سفهاء األحالم يقولون من قول خري الربية ال جياوز إمياهنم حناجرهم 
ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن يف 

 .2ملن قتلهم يوم القيامة" قتلهم أجراً 
َها َجآئٌِر َوَلْو َشاء هَلََداُكْم َأمْجَِعنيَ  تعاىل: هلو قو   َوَعَلى اّللِ  َقْصُد السَِّبيِل َوِمنـْ

طريق احلق، وما سواه جائر عن احلق  "السبيل قصد:"قال ، وعن جماهد9النحل: 
 وكل ما حاد عن احلق. وهي طرق البدع والضالالت 3عادل عنه

                                 
1
، واملتقي اهلندي يف كنز 1/137، وابن اجلوزي يف العلل املتناهية 22/ 7رواه اهليثمي يف جممع الزوائد  - 

 .4366العمال 

2
، 6/2539قامة احلجة عليهم، الداياتت ابب قتل اخلوارج واملاحدين بعد إ رواه البخاري يف كتاب - 

، واملغازي، وفضائل القرآن، واألدب، 25، واملناقب، ابب 6أحاديث األنبياء، ابب و  (، 6531ح)
والنسائي، السنن الكربى، ابب ذكر (، 159-142والتوحيد، واالستتابة، ورواه مسلم يف كتاب الزكاة ح) 

، والرتمذي يف الفنت 28داود يف السنة ابب وأبو (، 8571، ح)5/163ما خص به علي من قتال اخلوارج، 
 ، وابن ماجة والدارمي وأمحد ومالك وغريهم.24ابب 

3
 .2/324ابن كثري، تفسريه املختصر للصابوين،  - 
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وميكن االستدالل على إنكار البدع والنهي عنها بكل اخآايت اليت توجب      
حتث على طاعته والتحذير من خمالفته و حجية السنة،  تفيدواليت  اتباع الرسول 

 .ألن املبتدع خمالف للسنة
 ايت اليت تدعو إىل االبتعاد عن أهل األهواء، كما يف قوله تعاىل:وكذلك اخآ    
 َُهْم َحَّتَّ خَيُوُضوْا يف َحِديٍث  َوِإَذا رََأْيت الَِّذيَن خَيُوُضوَن يف آاَيتَِنا فََأْعِرْض َعنـْ

 .68األنعام:  َغرْيِِه..
 تؤكد على النهي عن البدع وذم املبتدع منها: وجاءت أحاديث رسول هللا     

كان يقول يف خطبته: "أما بعد فإن خري   عن جابر بن عبد هللا أن رسول هللا 
ديث كتاب هللا، وخري اهلدي هدي حممد، وشر األمور حمداثهتا، وكل بدعة احل

 .1ضاللة"

على ابن  وزاد النسائي: "وكل ضاللة يف النار"، وعند ابن ماجة مرفوعاً وموقوفاً 
 مسعود جاءت الرواية بصيغة التحذير: "إايكم وحمداثت األمور...".

ذات يوم مث أقبل علينا  هللا عن العرابض بن سارية قال: "صلى بنا رسول و      
فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون، ووجلت منها القلوب، فقال قائل: اي 

موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: "أوصيكم بتقوى هللا ه رسول هللا كأن هذ
والسمع والطاعة لوالة األمر، وإن كان عبداً حبشيًا، فإنه من يعش منكم فسريى 

، فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني، متسكوا هبا وعضوا رياً كث  فاً الاخت

                                 
1
، والزايدة يف رواية النسائي،  593-2/592مسلم، كتاب اجلمعة، ابب ختفيف الصالة واخلطبة رواه  - 

 .210-3/209(، 1577كتاب العيدين، ابب كيفية اخلطبةح)
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، وإايكم وحمداثت األمور، فإن كل حمدثة بدعة، وكل بدعة 1عليها ابلنواجذ
 .2ضاللة"

وللسلف الصاحل والعلماء أقوال كثرية تؤكد على أن اخلروج عن االتباع لسنة      
احبها، كما أن األدلة العقلية ترد البدعة توقع يف االبتداع، مع الذم لص النيب 

 ابعتبارها استدراك على الشريعة واهتامها ابلنقص.
إن املتتبع ملوضوع البدع وأحوال املبتدعني ال بد أن يظهر له أن وراء ذلك      

أسباابً كثرية يصعب حصرها، وال بد من الوقوف عليها قدر املستطاع إذا أريد 
ن أول العالج معرفة الداء وأسبابه، لكي يتمكن أفراد األمة معاجلتها واحلد منها، أل
 ومجاعاهتا من التنبه هلا.

وقد تناول العلماء الذين حبثوا يف هذا املوضوع أسباابً كثرية، وقبل أن يشرعوا 
بذلك ذكروا أن شطراً من تلك األسباب هو سبب قدري أزيل من هللا سبحانه 

 قال تعاىل:قعت تلك الفتنة اليت مزقت األمة، وتعاىل حلكمة أرادها، فلو شاء ما و 
 ِإالَّ َمن رَِّحَم رَبَُّك  *َوَلْو َشاء رَبَُّك جَلََعَل النَّاَس ُأمًَّة َواِحَدًة َوالَ يـََزاُلوَن خُمَْتِلِفنَي

كما ذكروا أن الشطر الثاين من تلك    ،119-118هود:  َوِلَذِلَك َخَلَقُهمْ 
نسان، ويف هذا املبحث سوف أتناول األسباب األسباب هو كسيب من عمل اإل

ضمن الشطر الثاين وهو )الكسيب( ألهنا املقصودة ابلدراسة، ومع كثرة األسباب 
إال أهنا مجيعاً تعود إىل أساسني رئيسني مها: أما الزايدة يف الدين مبا ليس منه، وإما 

 كذب. أو -بتأويل أو متويه -النقص منه بنفي أو إمهال بعض ما هو منه 

                                 
1
"الزموا السنة  جذ: األضراس من األسنان، وقيل األنياب، والعض: املسك جبميع الفم، فكأنه يقول:االنو  - 

 .واحرصوا عليها كما حيرص العاض على الشيء بنواجذه خوفا من ذهابه وتفلته"

2
، 6يف املقدمة، ابب ، وابن ماجة 16 ابب، والرتمذي يف العلم 5ن اببناخرجه أبو داود يف الس - 

 .127، 4/126، وأمحد يف املسند 16والدارمي يف املقدمة، ابب 
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 ومن أهم األسباب ما أييت:
 :اجلهل -أواًل

 ا:همهأ ، واجلهل أنواعاالبتداعمن اجلهل يؤدي إىل ظهور أنواع كثرية 
اجلهل بكالم العرب وأساليبهم يف اخلطاب: لقد أنزل هللا القرآن الكرمي بلغة  -1

 يف أرقى البياات العربية من انحية الفصاحة والبالغة، العرب، وترىب الرسول 
فكانت اللغة العربية لغة الرسالة ووسيلة التبليغ، وهبذا جرت سنة هللا تعاىل يف 

َ هَلُمْ  رساالته، قال تعاىل: احلديد:  َوَما َأْرَسْلَنا ِمن رَُّسوٍل ِإالَّ بِِلَساِن قـَْوِمِه لِيـُبَـنيِ 
َعَربِي اً لََّعلَُّكْم  ِإانَّ َأنَزْلَناُه قـُْرآانً  ة القرآن، فقال تعاىل:ي، وقد أكدت اخآايت عرب4

. وقال  37الرعد:  وََكَذِلَك َأنَزْلَناُه ُحْكماً َعَربِي اً  ، وقال:2 يوسف: تـَْعِقُلونَ 
نـََزَل بِِه الرُّوُح اأْلَِمنُي * َعَلى قـَْلِبَك لَِتُكوَن ِمَن اْلُمنِذرِيَن * بِِلَساٍن َعَرِبٍ   كذلك:

دى القرآن معارضيه بعربيته وفصاحته ، وقد حت195-193الشعراء:  مُِّبنيٍ 
 مبراحل متعددة فعجزوا وهم أهل اللغة.

وللعربية أسرارها وخصائصها ومميزاهتا اليت يصعب اإلحاطة هبا ملا فيها من تنوع يف 
"ولسان العرب أوسع األلسنة مذهباً وأكثرها  التعبري، يقول الشافعي يف رسالته:

، فمن القرآن ما 1إنسان غري نيب" –ا نعلمه فيم –ألفاظاً، وال حييط جبميع علمه 
هو عام ويدخله اخلصوص، وفيه ما يدل لفظه على ابطنه دون ظاهره كما يف قوله 

َر الَّيِت َأقْـبَـْلَنا ِفيَها َوِإانَّ َلَصاِدُقونَ  تعاىل: يوسف:  َواْسَأِل اْلَقْريََة الَّيِت ُكنَّا ِفيَها َواْلِعيـْ
، وفيه احلقيقي واجملاز والتشبيه والبديع وغري ذلك من ، واملقصود: أهل القرية82

، قال اخآلوسي يف ذلك: "وسؤال القرية عبارة عن سؤال أهلها، أما ألوان البالغة

                                 
 .1969حتقيق حممد سيد كيالين ط: احلليب سنة  .27الشافعي، الرسالة ص  -1
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جمازا يف القرية إلطالقها عليها بعالقة احلالية واحمللية، أو يف النسبة أو يقدر فيه 
 1مضاف وهو جماز أيضا..

سبب اجلهل هبذا اللسان، نستطيع أن نقول: إنه  ويف جمال احلديث عن البدعة ب
كما جيب على اجملتهد يف الدين أن يبحث ما وسعه البحث عن النصوص اليت 

يستند إليها ويتفقه فيها، فإن عليه أن يدرس اللغة العربية ما وسعه اجلهد، فيما 
 ، وقد2يتصل مبوضوع البحث واالجتهاد، وإال احنرف عن الدين ووقع يف االبتداع

شدد السلف على هذا املعىن، قيل للحسن: "أرأيت الرجل يتكلم العربية ليقيم هبا 
لسانه ويصلح هبا منطقه؟ قال: نعم فليتعلمها فإن الرجل يقرأ اخآية فيعيا بوجهها 

 . 3فيهلك"
وقد جعل العلماء لزاماً على كل من أراد أن ينظر يف الكتاب والسنة أن يتعلم      

أديت ونقلت نصوص الشريعة، وأن ينظر يف أساليبهم  لسان العرب الذي به
، كما عد العلم أبساليب العرب وبالغتهم من أول الشروط املطلوبة 4واستعماالهتم

للمفسر، بل حَّت العرب أنفسهم كانوا يبحثون يف وجوه كالم العرب، فهذا ابن 
بيان يقول:" كنت ال أدري ما "فاطر السموات واألرض" حَّت أاتين أعرا عباس 

 .5خيتصمان يف بار، فقال أحدمها: أان فطرهتا أي أبتدأهتا

                                 
1
 .13/38اخآلوسي، شهاب الدين حممو، تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين،  - 

2
 .243ا ص عزت عطية، حتديدها وموقف اإلسالم منه - 

3
 . 2/498الشاطيب، االعتصام:  - 

4
 .2/499، والشاطيب يف االعتصام 53-42، والشافعي يف الرسالة، 1/75انظر مقدمة تفسري الطربي  - 

5
 .3/138ابن كثري، تفسريه ) املختصر(  - 
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عندما ينظر إىل كالم املبتدعة جند فيه اخلروج على لسان العرب واستعماالهتم،      
أو األخذ ابلشاذ منها، وقد وقع كثريون يف بدع بسبب اجلهل بلسان العرب أو 

 جتاهله، واألمثلة على ذلك كثرية منها:
: "إَّنا قلب ابن آدم بني إصبعني من أصابع َتويل حديث النيب من ذلك      

"فهذه ألفاظ رسول  إىل أن املراد ابإلصبعني "قدرتني" وهلذا قال الدارمي: 1الرمحن"
يف احلديث الذي بينته ورويته بلسان عرب مبني، ففي أي لغات وجدت أهنا  هللا 

اليت وسعت كل شيء حَّت قدرتني من القدر! وهل من شيء ليس حتت قدرة هللا 
فقال:  -إىل أن قال عن اجلهمي-القلوب من بينها بقدرتني؟  خص رسول هللا 

 إصبعاه: نعمتاه، قال: وهذا جائز يف كالم العرب
 ،40 يوسف: ِإِن احْلُْكُم ِإالَّ ّلِل ِ ومن ذلك استدالل اخلوارج بقوله تعاىل:      
، وما علموا ابألسلوب العرب يف على أنه ال جيوز حتكيم أحد يف كتاب هللا 67

الكالم من حيث اإلمجال والتفصيل واإلطالق والتقييد، ولذلك أعرضوا عن قوله 
 َوِإْن ِخْفُتْم ِشَقاَق بـَْيِنِهَما فَابـَْعثُوْا َحَكماً مِ ْن َأْهِلِه َوَحَكماً مِ ْن َأْهِلَها تعاىل:

، وقد احتج ابن 95املائدة:  ٍل مِ نُكمْ حَيُْكُم بِِه َذَوا َعدْ  ، وقوله:35النساء: 
 .2عباس هبذه اخآايت يف مناظرته للخوارج

ومن اجلهل سوء الفهم للنصوص، مثل استدالل اخلارجي على أن أهل الكبائر يف 
 َواْلَوْزُن يـَْوَمِاٍذ احْلَقُّ َفَمن ثـَُقَلْت َمَوازِيُنُه فَُأْولَـِاَك ُهمُ  النار يوم القيامة بقوله تعاىل:

                                 
1
(، وسنن النسائي 17667، ح)4/182 ،بلفظ "إَّنا قلوب العباد"أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده،  - 

، ونسبه إىل 7/211واهليثمي يف جممع الزوائد،  (،7738، ح)4/414ابب ولتصنع على عيين،  ،الكربى
"ما من قلب إال وهو بني إصبعني من أصابع الرمحن" أخرجه ابن  :الطرباين يف األوسط، وجاء مبعناه قوله 

 ، 1/72ماجة يف املقدمة ابب فيما أنكرت اجلهمية 

2
 .2/127، انظر: جامع بيان العلم - 
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اْلُمْفِلُحوَن * َوَمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُه فَُأْولَـِاَك الَِّذيَن َخِسُروْا َأنُفَسُهم مبَا َكانُوْا ِِباَيتَِنا 
، فقال: إن املراد يف اخآية أن من خفت موازينه فهو  9-8األعراف:  ِيْظِلُمونَ 

، ومثله كافر، واملعلوم أن موازين أهل الكبائر قد خفت فيجب أن يكونوا كفرة
، فقال اخلارجي: ال 178سبأ:  َوَهْل جُنَاِزي ِإالَّ اْلَكُفورَ  استدالله بقوله تعاىل:

 .1شك أبن صاحب الكبرية جمازى، فيجب أن يكون من الكفرة
ن إقامة دين اإلسالم متوقفة على لغة  إ" يقول الشيخ رشيد رضا يف هذا اجملال:

ذلك هدايته الروحية، ورابطته  كتابه املنزل، وسنة نبيه املرسل، سواء يف
ن املسلمني مل يكونوا يف عصر من العصور إاالجتماعية، وحكومته العادلة املدنية، و 

أحوج إىل الوحدة املفروضة عليهم املتوقفة على هذه اللغة منهم يف هذا العصر 
 .2الذي متزقوا فيه كل ممزق.."

 اجلهل ابلسنة: ويشمل اجلهل هبذا اجلانب شياني: -2
وهلما: اجلهل بقواعد التمييز بني األحاديث املقبولة وغريها، وعلم مصطلح أ

احلديث، وقد نشأ عنه األخذ ابألحاديث املردودة املكذوبة والضعيفة، واالعتماد 
ابلتعارض  –بسبب ذلك  –عليها مصدراً من مصادر التشريع، واحلكم على الدين 

نسجام بني تعاليم الدين الواالختالف، أو منافاة العقل، وعدم التناسب وا
 .3ومقتضيات العقول

عدا فرقة الكرامية  –أما ابلنسبة لألحاديث املوضوعة فقد اتفق العلماء      
على عدم جواز األخذ هبا أو روايتها وال حَّت يف فضائل األعمال، إال  –املغالية 

                                 
1
 .1/349، نقالً عن الغامدي، 725انظر شرح األصول اخلمسة للقاضي عبد اجلبار  - 

2
 .9/313رشيد رضا، تفسري املنار،  -  

3
 .245عزت عطية، ص  - 
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ى ذلك ه علوقد نب   على سبيل التنبيه إليها على أهنا مكذوبة على رسول هللا 
 .1فقال: "من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار"

وأجاز بعضهم  ،أما احلديث الضعيف فقد اتفق العلماء على عدم استعماله     
ن احلديث الضعيف يف درجات إعلماً  ،االستشهاد به يف فضائل األعمال بشروط

كان لضعف   وله أقسام، فما كان ضعفه بسبب كذب الراوي يرد احلديث، أما إذا
حفظ الراوي الصدوق فإنه يزول مبجياه من طرق أخرى. وقد ذكر احلافظ ابن 

ذلك ثالثة  -عند من أجاز  -حجر أن لألخذ ابحلديث الضعيف يف الفضائل 
 شروط:
 أن يكون غري شديد الضعف. -1
 أن يندرج حتت أصل معمول به. -2

 أن ال يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد االحتياط. -3

أنواع احلديث وأقسامه، كما كتبوا  - مبؤلفات كثرية -د فص ل العلماء وق     
ونب هوا على األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأسباهبا، واجلرح والتعديل وعلم 

كل ذلك من أجل معرفة الدين ألن األحاديث هي املصدر الثاين للدين   ،الرجال
 اإلسالمي.

علم وفقك هللا أن الواجب على كل "وا يقول اإلمام مسلم يف مقدمة صحيحه:     
عرف التمييز بني صحيح الرواايت وسقيمها، وثقات الناقلني هلا من  -أحد 

                                 
ومسلم بشرح النووي (، 110، ح) ،1/52كتاب العلم، ابب إمث من كذب على النيب رواه البخاري،   -1
 رواه كل من الرتمذي، والدارمي وابن ماجة وأمحد. ، كما7/125، وأبو داود 1/66
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أن ال يروى منها إال ما عرف صحة خمارجه والستارة يف انقليه، وأن يتقي  -املتهمني
 .1ما كان منها عن أهل التهم واملعاندين من أهل البدع"

يتم على أساسها احلكم على احلديث ابلقبول أو  وابجلملة فالعلم بقواعد احلديث
 الرد.

واخآخر: اجلهل مبكانة السنة من التشريع، وهذا اجلهل أدى إىل اخلروج عن حد 
الذي وجهت إليه اخآايت القرآنية واألحاديث الصحيحة، ومن أظهر  اإلتباع

صرحيا املواقف الشائعة فيما يتصل هبذا املوضوع، إنكار ما ثبت ابلسنة الصحيحة 
واضحاً حتت زعم موافقة العقل، والسري تبعاً ملا يقتضيه، مثل إنكار رؤية هللا يف 

 اخآخرة أو نزول املسيح، أو عذاب القرب، وحنو ذلك، مما له أدلة يف الصحاح.
فمن املبتدعني من أنكر ما عدا القرآن مجلة وتفصياًل وقالوا ابالكتفاء ابلقرآن      

 ديث، ومنهم من أنكر أحاديث اخآحاد، وقد شذ  بدعوى دخول الوضع يف احل
هؤالء وهؤالء للعالقة الوثيقة بني القرآن وبيانه يف السنة النبوية ، كما أن أكثر 

 الفقه من أحاديث اخآحاد.
ا يعين جهالً أو جتاهالً مبكانة السنة يف التشريع اإلسالمي، ألن القرآن يرد ذوه     

وعدم  خآايت اليت توجب طاعة الرسول عليهم هذه الدعوى لوجود عشرات ا
 اخلروج على توجيهاته.

والناظر يف كثري من البدع جيد أن أساسها األخذ ابلرأي مع وجود النص، والتعلل 
مبا ميليه اهلوى أو التكلف أو ما إىل ذلك من األمور، وليس أدل على ذلك مبا 

 لنصوص.فعله املعتزلة وغريهم، بكل من عارض أفكارهم وموقفهم من ا

                                 
1
اإلمام مسلم، صحيح مسلم، املقدمة، ابب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابني، والتحذير من  - 

 .الكذب على رسول هللا 
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وعليه فاجلهل بعلوم احلديث، وصحة احلديث يرتتب عليه إهدار األحكام اليت 
جاءت ابألحاديث الصحيحة، كما أن اجلهل مبكانة السنة يؤدي إىل إحالل البدع 

 مكان السنن الصحيحة. 
اجلهل مبقاصد الشريعة، ملا أخرب هللا سبحانه وتعاىل عن إكمال الدين، فإن  -3

ى النوازل ال بد أن يكون هلا حكم ابلقبول أو مور واليت تسم  املستجدات من األ
 الرد من كليات الدين وقواعده األساسية اليت تنتظم كل اجلزئيات احلادثة.

: "إايكم وحمداثت األمور فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة  وقول الرسول
 ا: رعية تصوغ لنا مقاصد شرعية أغفلها املبتدعة منهشميثل قاعدة  1ضاللة"

، فالزائد يف الشريعة واملنقص منها النظر إىل الشرع بعني الكمال وليس النقص -أ
 هو املبتدع، وإغفال هذا املقصد الشرعي جيعل املبتدع يستدرك على الشريعة.

اإليقان أبن ال تضاد بني آايت القرآن، وال بني األخبار النبوية، وال بني  -ب
 .2مسار واحد، ومنتظم يف نظام واحدأحدمها مع اخآخر، بل اجلميع جار يف 

رضون عن عوإغفال هذه احلقيقة وترك هذا اليقني جعلت املبتدعة يتخبطون وي     
بعض ما شرع هللا وضربوا كتاب هللا بعضه ببعض، مثال ذلك ما رواه البخاري يف 

معلقاً عن املنهال عن سعيد قال: قال رجل: "إين أجد يف القرآن أشياء  صحيحة
نَـُهْم يـَْوَمِاٍذ َواَل يـََتَساءُلونَ فقال:  لي  ختتلف ع  فَِإَذا نُِفَخ يف الصُّوِر َفاَل َأنَساَب بـَيـْ
َواَل ، 27الصافات:  َوَأقْـَبَل بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعٍض يـََتَساءُلونَ ، 101املؤمنون:

َ َحِديثاً   "فقال: 23 األنعام: رَب َِنا َما ُكنَّا ُمْشرِِكنيَ ، 42النساء:  َيْكُتُموَن اّلل 
 ْنَـُهم َونُِفَخ يف الصُّوِر َفَصِعَق َمن يف السََّماَواِت يف النفخة األوىل  َفاَل َأنَساَب بـَيـْ

، فال أنساب بينهم عند ذلك وال 68الزمر:  َوَمن يف اأْلَْرِض ِإالَّ َمن َشاء اّللَُّ 

                                 
 
2
 .2/506الشاطيب، االعتصام  - 
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 :أما قوله ءلون.يتساءلون، مث يف النفخة األخرى أقبل بعضهم على بعض يتسا
 َرَب َِنا َما ُكنَّا ُمْشرِِكني  ًَحِديثا َ فإن هللا يغفر ألهل اإلخالص  َواَل َيْكُتُموَن اّلل 

فختم على أفواههم فتنطق  ،تعالوا نقول: مل نكن مشركني :ذنوهبم، وقال املشركون
الَِّذيَن َكَفُروْا  يـَْوَمِاٍذ يـََودُّ أيديهم، فعند ذلك عرف أن هللا ال يكتم حديثاً، وعنده 

َ َحِديثاً   ،1"42النساء:  َوَعَصُوْا الرَُّسوَل َلْو ُتَسوَّى هِبُِم اأَلْرُض َواَل َيْكُتُموَن اّلل 
 وذكرت الرواية أمثلة أخرى مشاهبة يف توهم التضاد بني آايت القرآن

 
  :اهلوى إتباع -اثنياً 

اهلوى، وذلك ألن  إتباعسلمني من األسباب اخلطرية يف انتشار البدع بني امل     
الشيطان يزينها هلم وحيسنها فيؤمنوا هبا وتستقر يف قلوهبم وعقوهلم خاصة إذا 

  .التقت مع اجلهل وقلة العلم
اهلوى: يطلق على ميل النفس واحنرافها حنو الشيء، مث استعمل يف العمل       

وقد سوا بذلك  هواء.فيقال: اتبع هواه وهو من أهل األ السيئاملذموم واالحنراف 
"أهل األهواء" ألهنم قدموا أهواءهم ورجحوا آراءهم، وجعلوها مساوية للنصوص 

الشرعية، أو أعلى منها درجة وداللة، بل رمبا جعلوا عقوهلم وأذواقهم هي األساس 
  .2واألدلة الشرعية للتعضيد واالستاناس"

                                 
1
 .6/35البخاري، كتاب التفسري، ابب تفسري حم السجدة  - 

2
 .174-1/173 الغامدي، - 
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:" عمر بن اخلطاب قال ، وكان السلف يسموهنم أهل الشبهات واألهواء      
إايكم وأصحاب الرأي فإهنم أعداء السنن، أعيتهم األحاديث أن حيفظوها فقالوا 

 .1ابلرأي فضلوا وأضلوا"
ودأب أهل البدع يضعون أهواءهم أوالً مث يطلبون هلا األدلة، وإذا وجدوا       

، 2األدلة على خالف ما يعتقدون أولوها وحرفوها وصرفوها عن حقيقة معناها
هذا عكس النهج الصحيح بوضع الدليل أوالً واالنقياد له فيحكمون بعدما و 

 يستدلون.
هللا سبحانه من يتبعون اهلوى ويعرضون عن احلق الذي جاء به الشرع  وقد ذم        
 ىِإن يـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوَما تـَْهَوى اأْلَنُفُس َوَلَقْد َجاءُهم مِ ن رَّهبِ ُِم اهْلُدَ  فقال:

ََذ ِإهَلَُه َهَواُه َوَأَضلَُّه   :األصنام، وقال يف ذم من يعبدون 23 النجم: َأفـََرَأْيَت َمِن اختَّ
ُ َعَلى ِعْلٍم َوَخَتَم َعَلى َسِْعِه َوقـَْلِبِه َوَجَعَل َعَلى َبَصرِِه ِغَشاَوًة َفَمن يـَْهِديِه ِمن بـَْعِد  اّللَّ

مثَّ  األهواء وأهلها: إتباع، وقال يف التحذير من 23 :" اجلاثيةاّللَِّ َأَفاَل َتذَكَُّرونَ 
اجلاثية:  َجَعْلَناَك َعَلى َشرِيَعٍة مِ َن اأْلَْمِر فَاتَِّبْعَها َواَل تـَتَِّبْع َأْهَواء الَِّذيَن اَل يـَْعَلُمون

َوَما يَنِطُق َعِن  بني الوحي واهلوى فقال: ، وقد برأ هللا نبيه عن االبتداع مفرقاً 18
 .4-3 النجم: ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى *اهْلََوى 

 إتباعهو   الكفار الرسول إتباعوقد جعل القرآن السبب األكرب يف عدم      
َا يـَتَِّبُعوَن َأْهَواءُهْم َوَمْن َأَضلُّ ممَِّن اتَـَّبَع  اهلوى فقال: فَِإن ملَّْ َيْسَتِجيُبوا َلَك فَاْعَلْم َأَّنَّ

إن مل يستجيبوا : "، قال ابن عاشور50القصص:  َغرْيِ ُهًدى مِ َن اّللَِّ َهَواُه بِ 
لدعوتك، أي إىل الدين بعد قيام احلجة عليهم هبذا التحدي، فاعلم أن استمرارهم 

                                 
1
، 2/168، وانظر قوالً ملسروق يف جامع بيان العلم، 191صاملدخل إىل السنن الكربى، البيهقي،  - 

 2/169وقوالً للزهري، 
2
 1/249، 1/223راجع الشاطيب  - 
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بغري "وقوله  ..على الكفر بعد ذلك ما هو إال اتباع للهوى وال شبهة هلم يف دينهم.
  "اتبع هواه"هو يف موضع احلال من فاعل الباء فيه للمالبسة و   "هدى من هللا

وهو حال كاشفة لتأكيد معىن اهلوى ألن اهلوى ال يكون مالبساً للهدى الرابين وال 
بل جعل  1"صاحبه مالبساً له ألن اهلدى يرجع إىل معىن إصابة املقصد الصاحل

ُهم مَّن َيسْ  اهلوى هو السبب يف مواقف املنافقني مع املؤمنني فقال: َتِمُع ِإلَْيَك َوِمنـْ
َحَّتَّ ِإَذا َخَرُجوا ِمْن ِعنِدَك قَاُلوا لِلَِّذيَن ُأوتُوا اْلِعْلَم َماَذا قَاَل آنِفاً ُأْولَِاَك الَِّذيَن طََبَع 

ُ َعَلى قـُُلوهِبِْم َواتَـّبَـُعوا َأْهَواءُهمْ  ، وذكر القرآن كذلك أبن ضالل من 16 حممد: اّللَّ
َوِإنَّ َكِثرياً إَّنا يتجاوز ذلك إىل إضالل غريه  يتبع اهلوى ال يقتصر على نفسه

 .1192 األنعام: لَُّيِضلُّوَن أبَِْهَوائِِهم بَِغرْيِ ِعْلٍم ِإنَّ رَبََّك ُهَو َأْعَلُم اِبْلُمْعَتِدينَ 
واتباع اهلوى ال يقتصر على اجلهلة ابلعلم فقط بل األدهى ممن وصل إىل درجة      

هوائه املخالفة للسنة حرصاً وحفظاً على الشهرة أو الفتيا واحلكم، ويتمسك أب
 طمعاً يف كسب مادي أو تعنتاً يف مواجهة اخلصوم أو ما إىل ذلك.

وقد حكى هللا إضالل أهل الكتاب بعد أن أنعم هللا عليهم ابلكتاب واحلكمة،      
وهو ما حصل ألصحاب البدع من املسلمني، ومما جيعل ذلك يف غاية اخلطورة أن 

ه مهما جاته ابألدلة ألهنا متكنت من قلبه فلم يعد ب اهلوى ال يرجع عن غي  صاح
"ال يؤمن أحدكم حَّت يكون  :ويكفينا يف ذلك قول الرسول  يستمع للهدى.

 .3هواه تبعا ملا جات به"

                                 
1
 .20/139التحرير والتنوير،  حممد الطاهر، ابن عاشور،  

2
 .285راجع ، عزت عطية ، ص  - 

3
، وقال: أخرجه احلسن بن سفيان وغريه، ورجاله ثقات، وصححه 17/15ري، ابن حجر، فتح البا - 

 النووي يف آخر األربعني.
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ومن اهلوى االعتماد على العقل اجملرد يف تفسري النصوص، واإلسالم دين      
لغي عقولنا وال نتبع الغلو فيه ونعترب العقل مصدراً الوسطية فال يريد منا أن ن

للتشريع، والتحسني والتقبيح ابلعقل، فكل ما استحسنه هو احلق وإن خالف 
 الكتاب والسنة، وبسبب ذلك كثرت البدع وأميتت السنن وحرفت النصوص.

 
  :اتباع املتشابه -اثلثا

 ة والتأويل كما قال تعاىل:وهو من أسباب االبتداع اخلطرية ممن يبتغون الفتن     
 ُهَو الَِّذَي َأنَزَل َعَلْيَك اْلِكَتاَب ِمْنُه آاَيٌت حمَُّْكَماٌت ُهنَّ ُأمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر

َنِة َوابِْتَغاء  ُمَتَشاهِبَاٌت فََأمَّا الَِّذيَن يف قـُُلوهِبِْم زَْيٌغ فـَيَـتَِّبُعوَن َما َتَشابََه ِمْنُه ابِْتَغاء اْلِفتـْ
ُ َوالرَّاِسُخوَن يف اْلِعْلِم يـَُقوُلوَن آَمنَّا بِِه ُكلم مِ ْن ِعنِد رَ َتَْ  ب َِنا ِويِلِه َوَما يـَْعَلُم َتَِْويَلُه ِإالَّ اّلل 

. فعن عائشة رضي هللا عنها أن رسول 7آل عمران:  َوَما يَذَّكَُّر ِإالَّ ُأْوُلوْا األْلَبابِ 
م الذين يتبعون ما تشابه منه، فأولاك الذين س ى "فإذا رأيت تال اخآية فقال: هللا 

 .1هللا فاحذروهم"
وكان السلف الصاحل يتورعون عن إلقاء الشبهات والكالم يف املتشابه بل       

 كانوا يشددون يف ذلك حَّت إذا استفتاهم أحد عن مسألة سألوه هل وقعت أم ال؟
يتسع اجملال لذكرها وملخصها  وقد بني العلماء معىن املتشابه أبقوال كثرية ال     

 أن املتشابه نوعان:
األول: نوع منعنا من اخلوض فيه أو السؤال عنه، والبحث فيه ابتداع مذموم 

املتشابه يف اخآية، كما يف  وسبب من أسباب التفرق، وهو ما فسر به النيب 
م به سبيل إىل العلم به، إما لعدم اإلعال حديث عائشة رضي هللا عنها، وهو: ما ال

                                 
1
(، ومسلم يف كتاب 4273، ح)4/1655البخاري يف كتاب التفسري، ابب منه آايت حمكمات.. رواه  - 

 (. 2665، ح)4/2053العلم، ابب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتذير من متبعه، 
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من جهة النقل وال سبيل إىل علمه بغريه، أو لكونه مما ال ميكن تصوره يف النفس، 
 ألنه مل يقع يف دائرة احلس.

والثاين: ال يلج اببه إال من متكن يف العلم، وحتققت له وسائل االجتهاد، وهو ما 
 .ساه الراغب املتشابه من جهة اللفظ واملعىن، وساه الشاطيب املتشابه اإلضايف

واالبتداع إَّنا يدخل يف هذا القسم من انحية دخول اببه دون َتمل، فيكون      
داخالً يف القول بغري علم، أو من انحية اتباع اهلوى حيث يتمسك املبتدع مبا يوافق 

 هواه من املعاين احملتملة ويرجحه على ما سواه
 

  :تقليد والتشبهال –رابعاً 
إىل ذيوع البدعة وانتشارها بني العوام التقليد  ومن أعظم األسباب اليت أدت     

للشيوخ يف األصول والفروع، ويظهر هذا جلياً يف بدع التشيع ومتعصبة أتباع 
 ، كاعتقاد العصمة لألئمةاملذاهب الفقهية

مقدم عند املبتدعة على قول هللا ورسوله،  وأيخذونه  اإلمام الشيعيفقول      
الذي يقرهبم إىل هللا حَّت وإن خالفت هدي  مسلمة على أهنا الطريق الوحيد

هللا به أصفياءه وأولياءه  الكتاب والسنة، فيعتقدون أهنا من التشريع الذي خص  
وعباده املقربني فيتبعوهنم يف كل ما يؤثر عنهم من قول أو فعل، وهذا أيضا يقع من 

ون بعض املتعصبني للمذاهب الفقهية حيث يعتقدون العصمة لفقهائهم، ويعتمد
 على أقواهلم اعتماداً كلياً وال يقبلون غريها.. بل وصل احلال ببعضهم إىل أن يقول:
"كل آية ختالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة، وكل حديث كذلك فهو 

 . 1مؤول أو منسوخ"

                                 
1
، نقالً عن 332لرسالة يف أصول احلنفية ألب احلسن الكرخي، واتريخ التشريع للخضري ص ا - 

 .142ص 
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وقد سرى هذا التقليد حَّت وجد من حيفظ من متون الفقهاء وهو ال حيفظ       
ضال عن أن حيفظ شياا من السنة، وبذلك انتشرت البدع بعض قصار السور، ف

 وعم ت بني الناس وحالت بينهم وبني ساع احلق واهلدى.
والتقليد املذموم يف الفقه هو ذلكم التقليد األعمى الذي يرتك به الدليل ولو       

كان ظاهراً من الكتاب والسنة، وأما سؤال أهل العلم فهذا أمر مطلوب ال ينازع 
وقد  .43النحل  فَاْسأَُلوْا َأْهَل الذ ِْكِر ِإن ُكنُتْم اَل تـَْعَلُمونَ حد لقوله تعاىل: فيه أ

َبْل قَاُلوا ِإانَّ َوَجْداَن  ذم القرآن التقليد األعمى ابتباع اخآابء واألجداد فقال تعاىل:
 .22 الزخرف: آاَبءاَن َعَلى ُأمٍَّة َوِإانَّ َعَلى آاَثرِِهم مُّْهَتُدونَ 

هذا الشافعي رمحه هللا فكما جاءت آاثر السلف صرحية يف ذم التقليد وأهله ،     
، مل يكن له أن "أمجع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول هللا  يقول:

. وقال اإلمام مالك رمحه هللا:" كل يؤخذ من قوله ويرد إال 1يدعها لقول أحد"
 . "2صاحب هذا القرب، وأشار إىل قرب الرسول 

ومثله التعصب للطائفة والتقليد فيها قاد إىل كثري من البدع، إذ أن أكثر فرق      
فمن تقيد هبذه األصول وسار  .املبتدعة تضع لنفسها أصواًل وقواعد بدعية عقلية 

عليها، فهو عندهم املؤمن، ومن خالفها فهو الكافر أو الفاسق، بل رمبا جعل ذلك 
  .3ة واجلماعة، ومن خالفها فهو من أهل البدعاملبتدع طائفته هم أهل السن

       
والتقليد هو يف احلقيقة من نتائج اجلهل وآاثره، ومن اجلهل ينشأ التقليد، والبدع 

وقد وجد البعض أن كاًل من التقليد  تروج على املسلمني يف سوق التقليد واجلهل..

                                 
1
 .2/196، وجامع بيان العلم وفضله 1/95سنن الدارمي،  - 

2
 .2/91جامع بيان العلم وفضله  - 

3
 .4/151، و3/346انظر: ابن تيمية، جمموع الفتاوى،  - 
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  البدعة والتقليد.الصلة وثيقة بنيف ،1كثريةوالبدعة له عالقة ابخآخر ألسباب  
    

فهو سبب من  2ويقع ضمن هذا املوضوع التشبه بغري املسلمني وتقليدهم     
إىل  أسباب االبتداع، كما يف حديث أب واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول هللا 

حنني وحنن حداثء عهد بكفر، وللمشركني سدرة يعكفون عندها وينوطون هبا 
ط، فمرران بسدرة فقلنا اي رسول هللا: اجعل لنا ذات أسلحتهم يقال هلا ذات أنوا

:" هللا أكرب إهنا السنن، قلتم والذي أنواط كما هلم ذات أنواط، فقال رسول هللا 
اْجَعل لََّنا ِإلَـهاً َكَما هَلُْم آهِلٌَة قَاَل ِإنَُّكْم  نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل ملوسى:

ففي هذا احلديث أن التشبه ابلكفار هو  ،3ن من قبلكم"لرتكّب  سن ،قـَْوٌم جَتَْهُلونَ 
من الذين دخلوا حديثاً يف  الذي محل بين إسرائيل وبعض أصحاب حممد 

اإلسالم أن يطلبوا هذا الطلب القبيح. وقد وقع يف عصور خمتلفة من اتريخ 
 .املسلمني أهنم قلدوا الكفار يف عمل البدع 

 
 :العادة والعرف إتباع -خامسا 

وهذا من أسوأ أنواع التقليد، إذ يظن البعض أن األمر إذا جرت به العادة بني      
الناس أو أصبح عرفاً عندهم، أو شاع وانتشر يف الناس فإنه ال يقبل املعارضة وال 

 يتطرق إليه النقض.

                                 
1
 .182-179: احلليب األثري، علم أصول البدع صبه يفأسباب ذلك التشاراجع  - 

2
 .148-147انظر السحيمي ص  - 

3
، كتاب الفنت، ابب ما جاء لرتكّب الرتمذي(، و 21952، ح)5/218أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده،  - 

( 3294، 3290وقال حسن صحيح، والطرباين يف الكبري)(، 2180، ح)4/457سنن من كان قبلكم، 
 .138ألعرافاورة واخآية من س
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بل مما يزيد األمر سوءا أن يعتقد أن جمرد االعتياد على الفعل وكونه أصبح      
عليه يكسبه شرعية جتيز فعله، مع أنه من املعلوم الثابت يف الشريعة  فاً متعار  شائعاً 

ومع ذلك فإن كثرياً من العامة وأشباههم  ،أن )شيوع الفعل ال يدل على جوازه(
يعتنقون كثرياً من البدع على أهنا سنن بسبب عمومها وشهرهتا واستدامة مبتدعيها 

وكأنه أخذ صفة اإلمجاع الذي ال وحيتج هؤالء على أهنا بدعة حسنة، ، 1لفعلها
 تصح خمالفته.

فيحتج املبتدع أبن  ،ومثال ذلك األايم املخصصة بنوع من العبادات املبتدعة     
وتلقاه الناس  ،وجرى العمل به يف األقطار ،هذا الفعل اعتاده الناس منذ كذا وكذا

 .خمالفة للسنة اهنو ك  فضال عنمن احلجج الواهية  يوه ،جياًل بعد جيل
ابلتجارب  –اليت ال أصل هلا  –واالحتجاج بثبوت منفعة هذه البدعة      

 واألقيسة، 
سبب من  ،العوائد وإن فسدت أو كانت خمالفة للحق إتباعأن التصميم على  

  .2أسباب انتشار البدع
 :الفتوى بغري علم -سادسا

 منها قوله تعاىل:ر هللا سبحانه وتعاىل من القول بغري علم ِبايت كثرية لقد حذ       
 َها َوَما َبَطَن َواإِلمْثَ َواْلبَـْغَي ِبَغرْيِ احْلَقِ  َوَأن َا َحرََّم َربِ َ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـْ ُقْل ِإَّنَّ

األعراف:  ُتْشرُِكوْا اِبّللِ  َما مَلْ يـُنَـزِ ْل ِبِه ُسْلطَاانً َوَأن تـَُقوُلوْا َعَلى اّللِ  َما الَ تـَْعَلُمونَ 
َفَمْن َأْظَلُم ممَِّن افْـتَـَرى َعَلى اّللِ  َكِذابً لُِيِضلَّ النَّاَس بَِغرْيِ ِعْلٍم ِإنَّ اّلل َ  ، وقال:33

 .144األنعام:  الَ يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ 

                                 
1
 .1/180، نقال عن الغامدي 84أبو شامة، الباعث على البدع، ص  - 
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ر من الفتوى أو احلكم بغري علم، وخاصة فيما يتعلق وقد وردت أحاديث حتذ  
 .1"من أفَّت بغري علم كان إمثه على من أفتاه" :ابألمور الدينية، يقول 

" القضاة ثالثة: واحد يف اجلنة واثنان يف النار، فأما الذي يف اجلنة فرجل  :وقال 
عرف احلق فقضى به...، ورجل عرف احلق فجار يف احلكم فهو يف النار، ورجل 

 .2قضى للناس على جهل فهو يف النار"
علم إضالل، وعلى من ال يعلم أن يقول: ال أدري، ومن املعلوم أن القول بغري      

يسأل أحياان فال  أو أن يسأل غريه، أو يطلب مهلة ليتبني وجه احلق، وكان 
. جييب على أمل انتظار الوحي، واألمثلة على ذلك كثرية من قبل السلف 

  
 ،صدفإذا مارس اجلاهل العلم وأفَّت يف الدين وقع يف البدعة قاصداً أو غري قا     

وكان مبتدعاً ابدعائه العلم وتعامله أواًل، ومبا استحدثه مما خيالف الشرع بعد ذلك، 
"إان هللا ال يقبض العلم انتزاعاً  وانتشار ذلك سبب يف قبض العلم، كما قال 

ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حَّت إذا مل يبق عامل اختذ 
 . 3فأفتوا بغري علم فضلوا وأضلوا" الناس رؤوساً جهاالً فسالوا

                                 
1
، 1/20، وقال: على شرطهما، وابن ماجة 1/126، واحلاكم يف املستدرك 321/ 3رواه أبو داود   - 

 (.161)  والدارمي ح
2
 (.2315، وابن ماجة ح)3/299رواه أبو داود  - 

3
(، ومسلم يف كتاب العلم، ابب 100، ح)1/50علم، ابب كيف يقبض العلم..يف كتاب ال رواه البخاري - 

، 5/31، كتاب اإلميان، ابب ما جاء يف ذهاب العلم، والرتمذي(، 2673، ح)4/2058رفع العلم وقبضه..
 وقال حسن صحيح.  (2652ح)
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وقد يكون املبتدع من ذوي الفصاحة والبيان مع جهله ابلعلم الشرعي، كما      
، وكان هذا حال كثري من املعتزلة، ومن 1"إن من البيان لسحراً" قال املصطفى 

البيان الذي يعتمد عليه أهل البدع الشعر وسائر صنوف األدب مما يروق 
  .2تميل قلوهبمللسامعني ويس

 :جلساء السوء -سابعا
إن خمالطة أهل الشر وجمالستهم واالستماع إليهم من األسباب اخلطرية اليت      

تؤدي إىل انتشار البدع وانتقاهلا إىل الغري وخاصة يف قلة العلم وقلة اجلهل، فتسري 
م وذلك تلك البدع يف قلوب من جيالسون أهل البدع واألهواء سراين النار يف اهلشي

ألهنم ليست عندهم احلصانة اليت حتميهم من ذلك، ومبرور الوقت يعتاد عليها، 
وقد جاءت نصوص من الكتاب والسنة وآاثر السلف يف التحذير من جمالسة أهل 

ُهْم ل تعاىل: اق ،الشر وخمالطتهم َوِإَذا رََأْيَت الَِّذيَن خَيُوُضوَن يف آاَيتَِنا فََأْعِرْض َعنـْ
َحَّتَّ خَيُوُضوْا يف َحِديٍث َغرْيِِه َوِإمَّا يُنِسيَـنََّك الشَّْيطَاُن َفاَل تـَْقُعْد بـَْعَد الذ ِْكَرى َمَع 

َتيِن  َويـَْوَم يـََعضُّ الظَّاملُِ . وقال: 68األنعام:  اْلَقْوِم الظَّاِلِمنيَ  َعَلى يََدْيِه يـَُقوُل اَي لَيـْ
ْذ ُفاَلانً َخِلياًل * َلَقْد َأَضلَّيِن َعِن  َتيِن مَلْ َأختَِّ َْذُت َمَع الرَُّسوِل َسِبياًل * اَي َويـَْلََّت لَيـْ اختَّ

نَساِن َخُذوالً  والعض  ، 29-27 الفرقان: الذ ِْكِر بـَْعَد ِإْذ َجاءين وََكاَن الشَّْيطَاُن ِلإْلِ
وفيه إمياء إىل أن شأن اخلُل ة الثقة ابخلليل ومحل  .... لى اليد كناية عن الندامةع

مشورته على النصح فال ينبغي أن يضع املرُء خل ته إال حيث يوقن ابلسالمة من 
 3"إشارات السوء

                                 
1
نه، ابب ما ، وأبو داود يف سن5/1949(، 4851البخاري، صحيحه، كتاب النكاح، ابب اخلطبة، ح ) - 

 .4/302(، 5007جاء يف املتشدق ابلكالم، ح )
2
 . 236 – 232وعزة عطية ص  183راجع الغامدي ص  - 

3
 .19/12ابن عاشور، التحرير والتنوير،  - 
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: "مثل اجلليس اجلليس الصاحل وجليس السوء فقال وقد مثل الرسول      
امل املسك وانفخ الكري، فحامل املسك إما أن حيذيك الصاحل واجلليس السوء كح

وإما أن تبتاع منه، وإما أن جتد رحياً طيبة، وانفخ الكري إما أن حيرق ثيابك وإما أن 
قال احلافظ ابن حجر: ويف احلديث النهي عن جمالسة من يتأذى ، 1جتد رحياً خبيثة"

 .2ع مبجالسته فيهمامبجالسته يف الدين والدنيا والرتغيب يف جمالسة من ينتف
عضهم وتعاوهنم فيما بينهم وهذا بويدخل ضمن ذلك احتفاء املبتدعة مع      

   .3سبب قوي يف انتشار البدع
 اء اإلسالمإشاعة البدع من أعد -اثمنا
وهذا السبب قد أغفله كثري ممن كتبوا يف أسباب البدع، علماً أن ألعداء     

 بدع القولية والعملية واالعتقادية.اإلسالم أثراً كبرياً يف انتشار ال
لقد واجه اإلسالم منذ فجر الدعوة تيارات معادية كثرية، حاولت صد      

اإلسالم بشَّت الطرق، وملا انتشر اإلسالم بفعل الفتوحات قامت بعض اجلهات 
ابتباع طريقة  -وانتصر املسلمون عليهم -اليت فشلت يف رد اإلسالم عسكرايً 

ة العسكرية وهو القضاء على اإلسالم ابسم اإلسالم عن طريق أخرى غري املواجه
تشويهه وصد الناس عنه، فتظاهروا ابإلسالم ودخلوا مع أهله بنيات خبيثة، وكان 

من أوائل هؤالء اليهود الذين كان قصدهم تفريق املسلمني وتشويه عقائدهم، وعن 
املسلمني قدميًا طريقهم ظهرت بدعة عبد هللا بن سبأ اليهودي اليت شقت صفوف 

وحديثاً، وما أن دخلت جيوش املسلمني يف فارس حَّت ظهرت فرقة )الشعوبية( 

                                 
1
(، وكتاب الذابئح والصيد، 1995، ح)2/741، كتاب البيوع، ابب العطار واملسك، البخاري أخرجه - 

 .4/2026مسلم (، و 5214، ح)5/2104
2
 . 324/ 4ابن حجر، فتح الباري  - 

3
 . 183/ 1الغامدي  - 
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اليت حاولت تشويه صورة العرب واملسلمني، وابسم اإلسالم ظهرت حركات كثرية 
هلم بدع كثرية، املراد منها حتريف الدين والقضاء عليه، وهذا ما جنده يف حركة 

فا والقرامطة قدميًا، ويف البهائية والقاداينية حديثاً، الباطنية وإخوان الصالزندقة و 
هم مادايً ومعنوايً، ومن عالمات وكل هؤالء هلم ارتباط جبهات غري مسلمة متد  

هؤالء أنك جتدهم دائماً يعينون األعداء على املسلمني وحياولون كسر معنوايت 
 جانب العقائد املسلمني، وقد أظهر هؤالء يف القدمي واحلديث بدعاً وخصوصاً يف

 تصل إىل حد الشرك والعياذ ابهلل.  
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 من منظور القرآن الكرمي آاثرأضرار البدعة و  -املبحث الثاين
سياة وأخطاراً كبرية تبدأ ابلفرد واملبتدع نفسه، مث تتجاوزه  اً ال شك أن للبدعة آاثر 

 إىل األمة كلها، ويكن عرض هذه األضرار على هذا االعتبار.
 فيما أييت: أبرز األضرار: ويتمثل 1ا على األفرادأضراره -أوالً 

رد عمل املبتدع: أن عمل املبتدع مردود عليه قليالً كان أم كثرياً، ألن البدع  -1
من احملداثت وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار، وال ميكن أن نتصور قبول 

ائشة عن عفابلضاللة، كما ورد يف األحاديث "فهو رد"  عمل وصفه الرسول 
قال:" من أحدث يف أمران هذا ما ليس منه فهو رد"،  عنها عن النيب  رضي هللا

، ويف رواية البخاري ويف رواية مسلم:" من عمل عمال ليس عليه أمران فهو رد"
يف ذم ، وهناك أحاديث وآاثر كثرية جدا 2"من صنع أمرا على غري أمران فهو رد"

 وصاحبها البدعة

 ألنه أعطى نفسه حق التشريع وجعل نفسه نداً هلل، هللابعد املبتدع عن  -2.
والتشريع من حق هللا سبحانه وتعاىل، وكأنه نظر إىل الدين انقصاً ليكمله، وهللا 

اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأمْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم  تعاىل يقول:
، كما أن االبتداع اهتام للنيب ابخليانة، وهللا شهد ابألمانة 3املائدة:  اإِلْساَلَم ِديناً 

وصدق التبليغ كما مر  ذكره، فمن كان هبذه احلال والصفة فهو بعيد كل البعد عن 
 هدي هللا سبحانه وتعاىل.

                                 
1
 .63القرين عائض، البدعة وأثرها يف الرواية والدراية ص راجع:  - 

2
، ح 5/301كتاب الصلح، ابب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، أخرجه البخاري يف   - 
ابب نقض األحكام يف كتاب األقضية،  ، ومسلم60، والبيوع ابب 20االعتصام ابب (، وكتاب 2697)

، ابن ماجة يف املقدمة 5(، وأبو داود يف السنة ابب 1718) ح، 3/1343الباطلة ورد حمداثت األمور، 
 .6/146، وأمحد يف املسند 2ابب 
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عدم قبول شهادته وروايته: فقد أمجع أهل العلم على عدم قبول شهادة الذي  -3
ة وغالة اجلهمية والفالسفة الدهرية، واختلف العلماء يكفر ببدعته، كالفرق الباطني

يف شهادة من اليكفر ببدعته، مع االتفاق على رد رواية املستحل للكذب 
، وإَّنا 1"أقبل شهادة أهل األهواء إال اخلطابية" فالشافعي وغريه من السلف يقول:

ر رد شهادهتم وما شاهبهم من الفرق الضالة الستحالهلم الكذب يف االنتصا
ملذاهبهم املنحرفة، قال العلماء من احملدثني والفقهاء وأصحاب األصول: املبتدع 

الذي يكفر ببدعته ال تقبل روايته ابالتفاق. وأما الذي ال يكفر هبا فاختلفوا يف 
روايته، فمنهم من ردها مطلقا لفسقه وال ينفعه التأويل، ومنهم من قبلها إذا مل يكن 

مذهبه أو ألهل مذهبه، واختلفوا إذا كان داعية ممن يستحل الكذب يف نصرة 
 . 2لبدعته فمنهم من قبلها ومنهم من ردها

 ،يضاعف له الوزر: فاملبتدع عليه إمث بدعته، ووزر من عمل هبا إىل يوم القيامة -4
ألنه ضال مضل، ضال يف نفسه مبا أحدثه من البدع، ومضل لغريه من ضعاف 

ْحِمُلوْا َأْوزَاَرُهْم َكاِمَلًة يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوِمْن َأْوزَاِر الَِّذيَن لِيَ  اإلميان، وهللا تعاىل يقول:
، فمضاعفة اإلمث يرتتب عليه 25النحل:  ُيِضلُّونـَُهم بَِغرْيِ ِعْلٍم َأالَ َساء َما يَِزُرونَ 

مضاعفة الوزر، ولذلك استحق املبتدع مضاعفة العقوبة، فقد جاء يف احلديث 
ن سن سنة سياة كان عليه وزرها ووزر من عمل هبا إىل يوم الشريف: "...وم

                                 
1
 .1/179، والشهرستاين يف امللل والنحل 1/75أبو احلسن األشعري، مقاالت اإلسالميني  - 

2
 .175حل بن سعد، ص راجع السحيمي صا - 
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"ال تقتل  : ، ويؤكد ذلك ما رواه البخاري يف قتل النفس حيث يقول 1القيامة"
 .2نفس ظلماً إال كان على ابن آدم األول كفل من دمها ألنه أول من سن القتل"

 أضرارها وآاثرها على األمة -اثنياً 
ألهنا ال ختص الفرد بل تصيب  ،أكرب أثراً  ةها على األمال شك أن أضرار 

 ، ومن أمهها:اتاجلماع
 :انحراف العقيدة -1

لو َتملنا اتريخ األداين السماوية السابقة وما وقع فيها من احنراف يف العقائد حَّت 
وصلت حد الكفر، لوجدان أن البدع كانت الطريق املوصل إىل ذلك، مثل الغلو يف 

نزلة يف لفظها ومعناها مما أدى هبم إىل الكفر العبادات و، وحتريف الكتب امل
  واإلشراك ابهلل، فوصفوه مبا ال يليق من األبوة والبنوة وجعلوا له أندادا ونظراء.

وكانت بدعة اليهود يف التقصري والتفريط يف احلق، وبدعة النصارى يف الغلو 
، ويعلل ابن واإلفراط، فذم هللا هؤالء وهؤالء، وساهم املغضوب عليهم والضالني

تيمية ذلك فيقول:" فأما وسم اليهود ابلغضب والنصارى ابلضالل، فله أساب 
ظاهرة وابطنة ومجاع ذلك: أن كفر اليهود أصله من جهة عدم العمل بعلمهم، فهم 

يعلمون احلق وال يتبعونه ال قوالً وال عماًل، وكفر النصارى من عملهم بال علم، 
بال شريعة من هللا، ويقولون على هللا ما ال  فهم جيتهدون يف أصناف العبادات

 .3يعلمون"

                                 
1
، 5/43أخرجه الرتمذي، كتاب العلم، ابب ما جاء فيمن دعا إىل هدي فاتبع أو إىل ضاللة،  - 

، 1/75(، وقال: حسن صحيح، وابن ماجة يف اتباع السنة، ابب من سن سنة حسنة أو سياة2675ح)
 (.512، ح)1/140(، والدارمي، 207ح)
2
(، ومسلم يف كتاب القسامة 3157، ح)3/1213دم وذريته، البخاري، كتاب األنبياء، ابب خلق آ - 

 (.1677، ح)3/1303واحملاربني والقصاص والدايت، ابب إمث من سن القتل، 
3
 .6-5ابن تيمية، اقتضاء الصراط املستقيم، ص  - 
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مبا سيكون من  الرسول  أخربانولذلك حذ ران هللا ورسوله من متابعتهم، و 
"لتتبعن سنن من قبلكم شربا بشرب وذراعا بذراع، حَّت لو دخلوا  متابعتهم فقال:

ن؟"، ويف جحر ضب التبعتموهم، قالوا ايرسول هللا: اليهود والنصارى! قال: فم
 .1رواية: فقيل اي رسول هللا كفارس والروم؟ قال: ومن الناس إال أولاك"

أنه سيكون يف األمة اتباع لليهود والنصارى، وفارس والروم يف  فأخرب الرسول 
أمور كثرية حَّت تصل إىل شدة يف املتابعة كما وصفها احلديث، وهذا ما حصل 

 كل شيء، كما حصل أن بعض وحيصل فيما نرى من تقليد املسلمني هلم يف
املبتدعة وصلوا إىل حد الكفر مع ادعائهم اإلسالم، كبدع العقائد املعروفة من 

 املشبهة واملعطلة واجلربية والقدرية يف القدمي، ويف بدعة القاداينية والبهائية.
وال شك أن منهم من ضل  على علم فأشبه اليهود، ومنهم من أضلهم علماؤهم 

 صارى.فأشبه بذلك الن
فمن تشب ه من هذه األمة ابليهود والنصارى يف إفراطهم أو تفريطهم فقد شاهبهم،  
كاخلوارج املارقني من اإلسالم الذين خرجوا على املسلمني، وكان قتاهلم أبمر من 

 .2كما ثبت يف األحاديث، وغريهم من الفرق اليت ذكرهتا  الرسول 
س وبعض العبادات اإلسالمية، فهي وقد يغرت البعض مبا لدى هذه الفرق من الطقو 

فهي كالسراب الذي يظنه الرائي ماًء وهو  تفريطال قيمة هلا جبانب ما لديهم من 
 .ليس بشي

 :الصد عن كتاب اهلل وسنة رسوله  -2

                                 
1
(، وكتاب االعتصام 3269، ح)3/1272، كتاب األنبياء، ابب ما ذكر يف بين إسرائيل، البخاري - 

ومسند أمحد،  (.6688، ح)6/2669: لتتبعن سنن من قبلكم، والسنة، ابب قول النيب  ابلكتاب
 (.8117، ح)3/84
2
 .155راجع: السحيمي ص  - 
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وذلك ألهنم اشتغلوا ابجلدل واالعرتاض فضعفت مهتهم عن حتصيل العلم       
 الواجب، يقول أبو شامة:

 صار كثري منهم ال يرون االشتغال بعلوم القرآن واحلديث، "مث تفاقم األمر حَّت
ويرون أن ما هم عليه هو الذي ينبغي املواظبة عليه، فبد لوا الطيب خبيثاً كما قال 

َارَتـُُهْم َوَما َكانُوْا  تعاىل: ُأْولَـِاَك الَِّذيَن اْشتَـُرُوْا الضَّالََلَة اِبهْلَُدى َفَما َرحبَت جتِ 
 .1"، 16البقرة:  ُمْهَتِدينَ 

ويندرج حتت ذلك التحاكم إىل العقل والتهاون ابلنقل، فهم مقصرون يف علم      
 الرواية معرضون عن احلديث متعمقون يف الكالم ودقائقه.

ويرتتب على الصد عن الكتاب والسنة والقول على هللا بغري علم، وهو ما      
ْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َوالَ تـَْقُف َما لَ  حذر منه هللا تعاىل فقال:

، وذلك ألن ات باع الظن 36اإلسراء: َواْلُفَؤاَد ُكلُّ ُأولـِاَك َكاَن َعْنُه َمْسُؤوالً 
والتخمني يف شرع هللا هو ابب إىل الضالل، بل وصفه هللا من أكثر األمور ظلماً 

َ اَل َفَمْن َأْظَلُم ممَِّن افْـتَـرَ  فقال تعاىل: ى َعَلى اّللِ  َكِذابً لُِيِضلَّ النَّاَس بَِغرْيِ ِعْلٍم ِإنَّ اّلل 
الذي يتقول على هللا حيلل وحيرم هبواه ، و 144األنعام:  يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ 

وينسبه إىل هللا كما فعل املشركون يف اجلاهلية حني حرم وا ونسبوه إىل هللا، "ونسبة 
تعاىل عن ذلك: غرر وخديعة لعامة الناس، ولو كانت نسبة قول هذا الباطل إىل هللا 

 .2، ولكنه جعل هذا القول من الشرع.."راملنقول إىل نفسه لكان أيس
َا َحرََّم  وعندما عدد هللا أموراً حمرمة جعل أشدها التقول على هللا فقال:      ُقْل ِإَّنَّ

َها َوَما َبَطَن َواإِلمْثَ َواْلبَـْغَي ِبَغرْيِ احلَْقِ  َوَأن ُتْشرُِكوْا اِبّللِ  َما مَلْ  َربِ َ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـْ
، ويف كونه أشد 33األعراف:  يـُنَـزِ ْل ِبِه ُسْلطَاانً َوَأن تـَُقوُلوْا َعَلى اّللِ  َما اَل تـَْعَلُمونَ 

                                 
1
 .57أبو شامة، الباعث على إنكار البدع واحلوادث، ص  - 

2
 .35القرين عائض، ص  - 
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دينه  احملرمات ألنه ميتنع الكذب على هللا، ونسبته إىل ما ال يليق به، وتغيري
فليس يف أجناس احملرمات أعظم وأشد إمثًا، وعليه أسست البدع . .. وتبديله،

 .1والضالالت، فكل بدعة مضلة يف الدين أساسها القول على هللا بال علم..
َوالَ تـَُقوُلوْا  وقد حذ ر هللا سبحانه من نسبة من يتقول بغري علم إليه فقال:     

 َكِذَب َهـَذا َحاَلٌل َوَهـَذا َحَراٌم ل ِتَـْفتَـُروْا َعَلى اّللِ  اْلَكِذبِلَما َتِصُف َأْلِسنَـُتُكُم الْ 
ال تسموا ما مل أيتكم حله وال حرمته عن هللا تعاىل ورسوله ، أي "116 النحل:

صلى هللا عليه وسلم حالاًل وال حراماً فتكونوا كاذبني على هللا تعاىل ألن مدار احلل 
 2" بحانهواحلرمة ليس إال ُحْكَمُه س

"إن هللا ال يقبض العلم انتزاعاً  يف ذلك قوله: ومن أحاديث رسول هللا َ      
ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حَّت إذا مل يبق عاملاً، اختذ 

وعلى هذا حرص ، 3الناس رؤوساً جهااًل، فسالوا، فأفتوا بغري علم، فضلوا وأضلوا"
تحضاره واالستدالل به ونشره ليقطعوا الطريق على السلف على حفظ العلم واس

 املبتدعة.
 
 إماتة السنن ومضادتها للشريعة المطهرة -3

ما ظهرت بدعة أماتت سنة من السنن، ألن البدعة أساسا ما ظهرت إال بعد كل 
د نفوسهم، اي الناس عن السنة الصحيحة، وفسشيعت إال بعد ختل  أترك سنة، وما 

 .4ة على ترك طريق السنةالبدعة كالعالمة الدالف

                                 
1
 .158-157السحيمي، ص  - 

2
 .14/248اخآلوسي، تفسريه،  - 

3
 (.2673، ومسلم يف كتاب العلم، ح )1/33، كتاب العلم، ابب: كيف يقبض العلمالبخاري - 

4
 .63، نقالً عن القرين عائض 210الواعي توفيق، البدعة واملصاحل املرسلة، ص  - 
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كما قال القائل: ما رأيت إسرافا إال وجبانبه حق مضيع، إذا رأيت إسرافاً يف و       
جانب البد أن جتد تقترياً يف جانب آخر، فاإلنسان إذا وضع طاقته يف البدعة فال 

وطبقاً هلذا  ،1بد أن تنحسر هذه الطاقة عند السنة ألن اإلنسان حمدود اجلهد
 جتد املبتدعة ينشطون يف البدع، ويف أمور السنة يضعفون ويفرتون.القانون 

  
 تفريق األمة ومتزيق وحدهتا -4

وهي من أكرب األخطار اليت أصابت األمة بسبب البدع، حَّت صارت األمة      
شيعا وأحزاابً يعادي بعضها بعضا ويستحل بعضهم دماء بعض، وتنتشر بينهم 

نفذاً ألعداء اإلسالم للقضاء عليهم بسبب هذا العداوة والبغضاء، مما يكون م
التفرق، واخآايت القرآنية يف ذم التفرق كثرية سبق ذكرها عند الكالم عن ذم 

ُهْم يف َشْيٍء  البدعة ومنها قوله تعاىل: ِإنَّ الَِّذيَن فـَرَُّقوْا ِدينَـُهْم وََكانُوْا ِشَيعاً لَّْسَت ِمنـْ
َا َأْمُرُهْم ِإىَل اّلل ِ   .159األنعام:  مثَّ يـُنَـبِ اـُُهم مبَا َكانُوْا يـَْفَعُلوَن  ِإَّنَّ

والتفرق نتيجة حتمية للبدع، وذلك ألن أهل البدعة ينتصرون لبدعهم       
وحمداثهتم، األمر الذي حيتم وجود من يقوم ابالنتصار للسنة والذب عنها وختليصها 

أفراد األمة ويصل هبم احلال من شوائب البدع واخلرافات، ومن مث ينشأ الصراع بني 
إىل تكفري بعضهم بعضاً وذلك عن طريق اجلدل واخلصومات، بل ويضرب بعضهم 

 رقاب بعض.
وذلك ألن الوقوف عند السنن جيمع األمة على كلمة واحدة، وجيعلها صفاً      

مرتاصاً... ألن السنة واحدة والبدع ال تنتهي، واحلق واحد ولكن الباطل ألوان، 
، ولذلك جاء يف حديث ابن 2 واحد ولكن سبل الشيطان كثرية جداً صراط هللا
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خطاً مث قال: "هذا سبيل هللا" مث خط  أنه قال: خط لنا رسول هللا  مسعود 
خطوطاً عن ميينه وعن مشاله وقال: "هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو 

ولذلك ملا كانت ، 153األنعام:  ِبُعوهُ َوَأنَّ َهـَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيماً فَاتَّ وقرأ:  إليه
األمة وراء السنة كانت كلمتها واحدة، وملا ظهرت الفرق انقسمت األمة إىل أكثر 
من سبعني فرقة، بل كل فرقة انقسمت إىل فرق، وابتدعت بدعا بعضها يف العقائد 

تصل إىل الكفر، ومنهم من قال يف ذات هللا وشبهوا هللا خبلقه وهم املشبهة 
جملسمة، ومنهم .. ومنهم الذين كف روا املسلمني واستحلوا دماءهم مثل اخلوارج وا

رغم تعبدهم، وظهر املتصوفة وجاءوا أبقوال ما أنزل هللا هبا من سلطان، مثل 
االحتكام إىل الذوق ال إىل الشرع، ومما جاءوا به: احلقيقة والشريعة، فأهل الشريعة 

 .1عرفون األسرار والبواطنينظرون إىل الظواهر وأهل احلقيقة ي
فلو تركت األمة للبدع ال ميكن أن جتتمع أو يلتام هلا صف، إَّنا جتتمع لو      

، واتبعت احملكم من كتاب هللا وسنة رسوله وال مانع بعد وقفت خلف رسول هللا 
ذلك أن ختتلف يف الفروع، فهذا االختالف ال يفسد األخوة اإلسالمية، وال مينع 

المية، فالصحابة اختلفوا يف الفروع ولكنهم ظلوا إخوة وظلوا الوحدة اإلس
 مسلمني.

وقد حذر هللا من الفنت وبني أن خطرها يعم إذا أمهل املسلمون واجب األمر      
َنًة الَّ ُتِصيَّبَّ الَِّذيَن ظََلُموْا ِمنُكْم  ابملعروف والنهي عن املنكر، قال تعاىل: َواتَـُّقوْا ِفتـْ

َ َشِديُد اْلِعَقابِ َخآصًَّة َواعْ    .25األنفال:   َلُموْا َأنَّ اّلل 
كما مر  يف األحاديث   املسلمني مؤيدا للقرآن بعدم اتباع الضالني ر الرسول وحذ  

اهِدنَــــا الصِ َراَط والليلة  يف اليوم ةمر  17كرر يف الصالة ي سابقا، واملسلم
 يِهْم َغرِي املَغُضوِب َعَليِهْم َوالَ الضَّالِ نيَ املُسَتِقيَم * ِصَراَط الَِّذيَن َأنَعمَت َعلَ 
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يف االعتقاد ويف األقوال  املسلمني وقعت البدع بنيوحني ، 7-6الفاحتة: 
مزالق خطرية يف االحنراف عن منابع الدين، وأدت إىل  واألعمال، أدت إىل

 .االنفصام بني املسلم ومصادره يف التشريع
 تشويه حماسن اإلسالم -5

الدين اإلسالمي كله حماسن، ولكن البدع تشوه الدين وتعكر صفوه،      
وخصوصاً إذا كانت هذه البدع من اخلرافات واألابطيل اليت تصادم العقل السليم، 

وجتعل أعداء اإلسالم واملسلمني يسخرون من الدين ظناً منهم أن تلك اخلرافات 
 من الدين والدين منها براء.

ور الدين تصويراً أيابه ما للدين من مجال وجالل، وكثرياً يص فيمنويتجلى هذا      
ما تنشر البدع وَتخذ مكانة الدين يف النفوس، وتصري هي الدين املتبع عند الناس 

 . 1وبقدر ذيوعها يكون إندراس الدين
وهذا التشويه يكون سبب يف إعراض الناس عن الدين ألهنم يظنون أن هذا      

يقول الشيخ ،  اإلسالم أبنه دين األساطري واخلرافات هو الدين احلقيقي فيتهم
شلتوت:" أما ما يصيب الدين نفسه من االبتداع فهو خفاء كثري من أحكامه 

 وتشويه مجاله:
 واألول: سبب من أسباب اندراس الشرائع.

 .2والثاين: سبب من أسباب اإلعراض عنها، وعدم احرتامها"
ألصقت ابلدين واليت ال يستطيع أن مييزها  فمن يتأمل البدع واخلرافات اليت     

غري املسلم فإنه ال يفكر يف الدخول فيه ألنه حيكم على اإلسالم من خالل 

                                 
1
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املسلمني وتصرفاهتم وبذلك تكون البدعة من هنا عائقاً يف نشر اإلسالم بل وصد 
 الناس عنه. 

 الوقوع يف الغلو وتعسري الدين -6
ملبتدعون خيرجون هبذا الدين عن طبيعته السمحة الدين جاء ميسرا للناس، وا      

امليسرة، فهم يشقون عليهم ويكلفوهنم فوق طاقتهم، وكأهنم يريدون إعادة آصار 
األداين السابقة وتكاليفها املرهقة، وقد ورد وصف الرسول يف القرآن يف قوله 

ِذي جيَُِدونَُه َمْكُتوابً ِعنَدُهْم يف التـَّْورَاِة الَِّذيَن يـَتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَّيبَّ األُمِ يَّ الَّ  :تعاىل
َهاُهْم َعِن اْلُمنَكِر َوحيُِلُّ هَلُُم الطَّيِ َباِت َوحُيَر ُِم َعَلْيِهُم  َواإِلجْنِيِل أيَُْمُرُهم اِبْلَمْعُروِف َويـَنـْ

ُهْم ِإْصَرُهْم َواأَلْغاَلَل الَّيِت َكاَنْت َعَليْ  ، 157األعراف:  ِهْم اخْلََبآِئَث َوَيَضُع َعنـْ
َنا ِإْصراً َكَما مَحَْلَتُه َعَلى ومن أدعية القرآن يف خواتيم البقرة  رَبَـَّنا َوالَ حَتِْمْل َعَليـْ

ْلَنا َما اَل طَاَقَة لََنا ِبهِ  ْبِلَنا رَبَـَّنا َواَل حُتَمِ  ، ومن هذه 286البقرة  الَِّذيَن ِمن قـَ
حيث جند أانساً يضعون  ة على الرسول التكاليف يف جمال الدعاء وصيغ الصال

وهي صيغ متكلفة ال يفهمها العامة، وهذا  كتباً يف الصالة والسالم على النيب 
 شأن أكثر األوراد واألحزاب، ويكفينا ما ورد يف القرآن والسنة.

وهكذا تكون النتيجة أن الناس يستثقلون تكاليف الدين ويضيقون هبا      
و دائماً إىل الوسط بني الغلو والتقصري، وهللا سبحانه جعل والدين يدع، 1ذرعاً.

التكاليف الشرعية مبقدور كل إنسان، ومل يضعها من أجل طائفة تريد التضييق 
والعنت على نفسها، ومن املعلوم أنه ما غال أحد يف جانب إال وقص ر يف جانب 

 آخر.
صارى، وجاءت نصوص والغلو داء أصاب األمم يف القدمي ومنهم اليهود والن     

كثرية تذم الغلو والتعصب داعية إىل الوسط، والوسطية هي العدل، وقد مجع 
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، ومن الوسط اليسر 1حماسن الوسط بقوله:" خري األمور أوسطها" الرسول 
وعدم التكلف والتعمق يف األمور، ويف قصة البقرة ما يدل على ذلك، يقول ابن 

بقرة: "وفيه أنه ال ينبغي مقابلة أمر هللا تعاىل القيم يف قصة بين اسرائيل وذحبهم ال
ابلتعنت، وكثرة األسالة، بل يبادر إىل االمتثال، فإهنم ملا أمروا أن يذحبوا بقرة كان 

 2الواجب عليهم أن يبادروا إىل االمتثال بذبح أي بقرة"
 
 احلرية واالضطراب اللتباس احلق ابلباطل -7

العدوى واالنتشار تورث احلرية واالضطراب ومن أضرار البدعة أهنا سريعة      
"كذلك املبتدع إذا أورد  لسامعها إذا مل يكن على بصرية من دينه، يقول الشاطيب:

على أحد رأيه وإشكاله فقلما يسلم من غائلته، بل أنه يقع معه يف مذهبه ويصري 
  .3من شيعته، وإما أن يثبت يف قلبه شكاً يطمع يف االنفصال عنه، فال يقدر"

ومن هنا كانت خمالطة أهل البدع لغري الراسخني يف العلم ضرر عظيم ترك يف      
األمة شراً مستطرياً، ومن هنا جاء هني السلف الصاحل عن االستماع للمبتدعة أو 

يقول ميمون بن مهران: "ال تصغني سعك إىل ذي هوى، فإنك ال ، 4اجللوس معهم
 .5تدري ما يعلق بقلبك من هواه"

الذي يدعو إىل أمر ال بد وأن يستعمل كل وسائل اإلقناع، ولذلك جنح وعادة 
 بعضهم يف إدخال كثري من البدع بزخرفة الكالم وتنميقه.

                                 
1
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وإذا ما دخل املرء يف البدعة اختلطت عليه األمور والتبس عليه احلق ابلباطل،      
تصغر واستمرأ اجلدل واخلصومة ولو يف توافه األمور، واستعظم الصغري، واس

العظيم، فهم يستحلون قتال املسلمني وأعراضهم وأمواهلم وحيرمون قتل البعوضة 
حَّت التبس عليهم األمر وحل  هبم ما حل أبهل الكتاب فتقربوا إىل هللا مبا ال 

اَي َأْهَل  قال تعاىل:، يرضاه، وجيادلون فيه، ويصرفون به عن طريق احلق والرشاد
، 71آل عمران:  حْلَقَّ اِبْلَباِطِل َوَتْكُتُموَن احْلَقَّ َوَأنُتْم تـَْعَلُمونَ اْلِكَتاِب ملَ تـَْلِبُسوَن ا

َوِمَن النَّاِس َمن جُيَاِدُل يف اّللَِّ بَِغرْيِ ِعْلٍم َواَل ُهًدى َواَل ِكَتاٍب مُِّنرٍي *  قول تعاىل:يو 
نـَْيا ِخْزٌي َونُِذيُقُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َعَذاَب احْلَرِيِق  اَثينَ ِعْطِفِه لُِيِضلَّ َعن َسِبيِل اّللَِّ َلُه يف الدُّ

ٍم لِ ْلَعِبيدِ  َ لَْيَس ِبَظالَّ َمْت يََداَك َوَأنَّ اّللَّ  .10-8احلج:  * َذِلَك مبَا َقدَّ
 الكذب يف الرواية، وكراهيتهم ألهل احلق -8        

ورسوله، ورمبا ينتحلون  ن أهل البدع ال يتورعون يف التزوير والكذب على هللاإ     
األحاديث املوضوعة َتييدا لبدعهم، يف الوقت الذي يردون النصوص الصرحية 

وهم اليرون هناك فائدة من علم اإلسناد  الصحيحة اليت تنقض أقواهلم وترد عليه
"اإلسناد من الدين، ولوال ٌاسناد لقال يف  الذي قال عنه ابن املبارك رمحه هللا:

 .1شاء"السنة من شاء ما 
وأكثر املبتدعة ال يهتمون ابحلديث وعلومه كما ال يهتمون مبنهج السلف يف فهم 

 القرآن الكرمي بل يتعسفون يف فهم النصوص ويلوون أعناقها كي توافق معتقداهتم..
"من كذب علي متعمداً فليتبوأ  لذا فهم أكثر الناس افرتاًء على رسوله القائل:

 .2مقعده من النار"

                                 
1
 .1/15مقدمة صحيح مسلم،  - 

2
 سبق خترجيه. - 



 

 
1384 

م خماطر البدعة وآاثرها أن أهل البدع ومروجيها يكرهون احلق وأهله ومن أعظ   
أحق بتلك األوصاف كما  ماهلدى، فيصفوهنم أبوصاف ال تليق هبم، وه يتبعمو 

 "رمتين بدائها وانسلت".  يقول املثل:
وما هذه الكراهية إال لعلمهم أن السنة متحق البدعة، وأن العلم هبا يعني على    

 .1وبني البدعة، إبذن هللا التفريق بينها
 
 تعطيل مواهب األمة وقواها  -9

فهي تصرفها عن مهمتها األصيلة يف تبليغ هذا الدين، وتصد عن كتاب هللا      
وسنة رسوله ابالنشغال ابلرد واجلدل واالعرتاض، كما تصرفها عن االبتكار يف 

ين لن تبقى هلم طاقة شؤون الدنيا ألن الناس إذا بذلوا جهودهم يف الزايدة على الد
للعمل للدنيا واالبتكار فيها، وإذا تذكران تعريف البدعة وهو "طريقة يف الدين 

خمرتعة.." فإذا كان اإلنسان مشغواًل ابخرتاعه يف الدين فلن خيرتع يف الدنيا، وإَّنا 
الواجب أن يكون اخرتاعه فيها، وقد كان الدافع عند األوائل االخرتاع يف الدنيا 

دين، فمن ذلك علم اجلرب عند اخلوارزمي اخرتعه حلل مسائل معينة يف ألجل ال
الوصية واملرياث، وكانت علوم الدنيا عندهم متصلة بعلوم الدين، فابن رشد 

صاحب كتاب الكليات يف الطب كان قاضياً وهو صاحب كتاب )بداية اجملتهد 
 وهناية املقتصد يف الفقه(.

يف أمور الدين، وابتكروا واخرتعوا يف أمور فالعلماء وقفوا عند النص والسنن  
احلياة الدنيا، وهكذا فإنكار االبتداع يف الدين معناه توفري طاقات الناس لالبتكار 

 .يف أمور احلياة
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 اخلامتة

حاول البحث تتبع أسباب البدعة واستقراءها من الكتاب والسنة، كما حاول 
 ل البحث للنتائج اخآتية:استقصاء األضرار للبدعة وآاثرها السلبية وتوص

إن البدعة ابملعىن الشرعي كلها مذمومة، وهلا حكم عام "كل بدعة ضاللة"،  -1
 أما على املعىن اللغوي فهناك بدعة حسنة، وبدعة سياة.

دلت نصوص القرآن الكرمي مع ما يؤكدها من السنة النبوية على وجوب  -2
قع يف االبتداع، كما دل على ذمها التمسك ابلسنة واتباعها، فاخلروج من االتباع يو 

آاثر السلف الصاحل فضال عن العقل الذي يرى أن البدع استدراك على الشريعة 
 ورميها ابلنقص والتقصري.

لظهور البدع أسباب كثرية ومتعددة، ومتشابكة، يف مقدمتها اجلهل بنصوص  -3 
للغة، ومن الكتاب والسنة لعدم معرفة املبتدع ألساليب البيان وقصور فهمه اب

انحية السنة جهله يف التمييز بني األحاديث املقبولة واملردودة، وجهله مبصطلح 
احلديث دراية ورواية، ومبكانة السنة، وكذلك اجلهل مبقاصد الشريعة، واتباع اهلوى 
املضل، واتباع املتشابه، والتقليد أبنواعه، واتباع العادة والعرف، وسكوت العلماء 

غري علم، وصحبة السوء، واألدهى من ذلك البدع املتعمدة عليها، والفتوى ب
 لتشويه صورة اإلسالم.

للبدع أضرار وآاثر على مستوى الفرد واجملتمع، فمن األول: رد العمل،  -4
وحجب التوبة، والبعد عن هللا وتوفيقه، ورد شهادته وروايته، مع مضاعفة الوزر، 

يف العقيدة، مث الصد عن كتاب هللا، أما أضرارها على املستوى اجلماعي: فاحنراف 
وإماتة السنة، فما ظهرت بدعة إال وأماتت سنة، كما تؤدي لتفريق وحدة األمة 
ومتزيقها، وهي تشو ه حماسن اإلسالم، وتوقع يف الغلو ابلدين وتعسريه، والبدعة 
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تورث احلرية والتباس احلق ابلباطل، وتؤدي إىل ضالل األمم، وهي سبيل الكذب 
 ة احلق وأهله، وأخريا تؤدي إىل تعطيل مواهب األمة.وكراهي
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 املصادر
، 2األلباين، سلسلة األحاديث الصحيحة، بريوت: املكتب اإلسالمي، ط 

 ه.1399
اخآجري، حممد بن احلسني، الشريعة، حتقيق: حممد حامد الفقي، بريوت: دار 

 ه.1403الكتب، 
والسبع املثاين، بريوت: دار  اخآلوسي، شهاب الدين حممود، تفسري القرآن العظيم

 إحياء الرتاث العرب، )د.ت(
ابن األثري، جمد الدين أبو السعادات، النهاية يف غريب احلديث واألثر، حتقيق: 

 طاهر أمحد الزاوي، وحممود الطناجي، بريوت: دار إحياء الرتاث العرب.
الرحم بن حممد ابن تيمية، جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، مجع وترتيب عبد 

 هـ.1398ابن قاسم العاصمي وابنه، الرايض: إدارة البحواثلعلمية واإلفتاء ، 
 هـ.1404ابن تيمية، اقتضاء الصراط املستقيم، الرايض: مكتبة الرشد، 

ابن اجلوزي، املوضوعات، حتقيق: عبد الرمحن عثمان، املدينة املنورة: املكتبة 
 ه.1386السلفية، 

أمحد بن علي، فتح الباري شرح صحيح البخاري، مصر:  ابن حجر العسقالين،
 م.1964مكتبة الكليات األزهرية، 

ابن رجب احلنبلي، جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثا من جوامع الكلم، 
 م.1992حتقيق: سيد إبراهيم، القاهرة: دار احلديث، 

نسية للنشر، ابن عاشور، حممد الطاهر، التحرير والتنوير، تونس: الدار التو 
 م.1984

 ابن عبد الرب، جامع بيان العلم وفضله، بريوت: دار الفكر.
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ابن قيم اجلوزية، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، حتقيق: حممد حامد الفقي، 
 بريوت: دار املعرفة. 

، 2ابن قيم اجلوزية، إعالم املوقعني عن رب العاملني، بريوت: دار الفكر، ط 
 م.1977

وزية، الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية، حتقيق: حممد حامد الفقي، ابن قيم اجل
 بريوت: دار الكتب.

، 5ابن كثري،خمتصر تفسري ابن كثري حملمد علي الصابوين، بريوت: دار القلم، ط 
1986. 

 ابن منظور، لسان العرب، بريوت: دار صادر.
كار البدع واحلوادث، أبو شامة الشافعي، عبد الرمحن بن اساعيل، الباعث على إن

 م.2000القاهرة: مكتبة ابن سينا، 
أبو نعيم األصبهاين، حلية األولياء وطبقات األصفياء، بريوت: دار الكتاب العرب، 

 ه.1405، 3ط 
البغوي، احلسني بن مسعود، شرح السنة، حتقيق: زهري الشاويش، وشعيب 

 م.1955األرانؤوط، مصر: مصطفى الباب احلليب، 
، 2ألثري، علي بن حسني، علم أصول البدع، الرايض: دار الرايثة، ط احلليب ا
 هـ.1417

اخلطيب البغدادي، شرف أصحاب احلديث، حتقيق: حممد سعيد اخلطيب أوغلي، 
 دار إحياء السنة.

الزحيلي، وهبة، التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج، دمشق: دار الفكر، 
 م.2003، 2ط
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سعد، تنبيه أويل األبصار إىل كمال الدين وما يف البدع من  السحيمي، صاحل بن
 م.1989األخطار، الرايض، دار ابن حزم، 

السعدي، عبد امللك عبد الرمحن، البدعة يف املفهوم اإلسالمي الدقيق، العراق/ 
 م.1992رمادي، مطبعة النواعري، 

حلديث، الشاطيب، أبو اسحاق إبراهيم بن موسى، االعتصام، القاهرة: دار ا
 م.2000

الشاطيب، أبو اسحاق إبراهيم بن موسى، املوافقات، تعليق: عبد هللا دراز، بريوت: 
 دار املعرفة، )د.ت(.

 الشافعي، حممد بن أدريس، الرسالة، حتقيق: أمحد حممد شاكر، )د.ت( 
الطربي، ابن جرير، جامع البيان عن َتويل القرآن، حتقيق: حممود شاكر، مصر: 

 .2ط  دار املعارف،
الطرطوشي، أبو بكر حممد بن الوليد، احلوادث والبدع، حتقيق: حممد الطيالسي، 

 جدة: دار األصفهاين. 
العز بن عبد السالم، قواعد األحكام يف مصاحل األانم، بريوت: دار الكتب 

 العلمية.
عزت علي عطية، البدعة حتديدها وموقف اإلسالم منها، القاهرة: دار النهضة، 

 )د.ت(.
لن أب العز احلنفي، شرح العقيدة الطحاوية، حتقيق: األلباين، دمشق: املكتب  علي

 ه.1391، 4اإلسالمي، ط 
 م.2001علي حمفوظ، اإلبداعه يف مضار االبتداع، بريوت: دار الكتب العلمية، 

الغامدي، سعيد بن انصر، حقيقة البدعة وأحكامها، الرايض: مكتبة الرشد، 
 هـ.1412



 

 
1390 

 مد، إحياء علوم الدين، لبنان: دار املعرفة.الغزايل، أبو حا
 القرايف، شهاب الدين، الفروق، بريوت: عامل الكتب، )د.ت(.

القرين عائض بن عبد هللا، البدعة وأثرها يف الدراية والرواية، بريوت: دار ابن حزم، 
 م.2003

 ، )د.ت(.2حممد رشيد رضا، تفسري املنار، بريوت: دار املعرفة، ط 
 م.2011حسني، رسائل اإلصالح، مصر: املكتبة األزهرية للرتاث، حممد اخلضر 

حممود شلتوت، حممد اخلضر حسني، حتقيق: علي بن حسني احلليب، السعودية: 
 م.1988مكتبة ابن اجلوزي، 

 ه.1404الواعي توفيق، البدعة واملصاحل املرسلة، الكويت: دار الرتاث، 
 كتب ختريج احلديث
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