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  المخلص
 

منع تن�شئة اإلم�ام البھ�وتي وتربیت�ھ ف�ي بی�ت عل�م ودی�ن أن یع�ج            تلم  

عصره بالكثیر من البدع، التي تكمن خطورتھا كونھ�ا زی�ادة دی�ن ل�م ی�شرعھ                 

اهللا تعالى وال رسولھ صلى اهللا علیھ وسلم، ب�ل إن البدع�ة ش�ر م�ن المع�صیة          

ي كغیره من الفقھاء بّین تل�ك الب�دع         والبھوت. الكبیرة كون الشیطان یفرح بھا    

وق��د اتبعن��ا الم��نھج االس��تقرائي  . المنت��شرة ف��ي ع��صره وأنكرھ��ا أش��د اإلنك��ار 

بجمع آراء البھوتي في البدع وإنكاره لھا بعد بیانھا، واالعتماد عل�ى الم�نھج      

: وق�د توص�لنا لنت�ائج م�ن أھمھ�ا         . التحلیلي بمعرفة اتجاھاتھ الفكریة والعقدیة    

 للبھوتي ومواقفھ الحازم حول البدع التي انتشرت ف�ي المجتم�ع            الدور الدیني 

المصري، كذلك موقفع الواضح فیما ظھر من بدع في عصره وبیانھ�ا للن�اس      

  . وإنكارھا

  . البھوتي، البدع: الكلمات المفتاحیة
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Summary 

It is not forbidden that the Baha'i Imam grew 

up and raised in a house of knowledge and 

religion that his era is filled with many 

innovations, which is dangerous because it is an 

increase in religion that was not initiated by Allah 

or his Messenger, may Allah bless him and grant 

him peace. Like other jurists, al-Bahouti differed 

among those innovations that were widespread in 

his time and denied them the most denial. We 

have followed the inductive method to collect the 

opinions of Bahuti in the innovations and the 

denial of them after the statement, and rely on the 

analytical method by knowledge of intellectual and 

doctrinal tendencies. We have reached the most 

important results: the religious role of Bahouti and 

his firm positions on the heresies that spread in 

Egyptian society, as well as the obvious 

manifestation of the heresy of his era and its 

statement to the people and their denial. 

Keywords: Imam Bahuti, The Innovations. 
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  املقدمة

َص�لَّى اُهللا َعَل�ى محم�د     الحمد هللا أمرن�ا باإلتب�اع ونھان�ا ع�ن االبت�داع و            
. الذي بعثھ اهللا تعالى لُیقتدى ب�ھ ویط�اع وعل�ى آل�ھ وأص�حابھ وس�ائر األتب�اع                  

،   ما بعـــ

فإّن العقیدة ھي األساس الذي یقوم علیھ بنیان األمم، فصالح كل أمة  
كم��ا أن االبت��داع ف��ي  .س��المة أفكارھ��اورقیھ��ا إنم��ا یك��ون ب��سالمة عقی��دتھا و

الدین م�ن أخط�ر األم�ور وأش�دھا ض�ررًا عل�ى الف�رد والمجتم�ع؛ لم�ا فی�ھ م�ن                       
 االجتماعي، باإلضافة إلى م�ا تحتوی�ھ الب�دع م�ن          واالنحطاط العقدي   االنحراف

  .مفاسد وشرور
ولقد ذّم جمی�ع الفقھ�اء المعتب�رین الب�دع كاإلم�ام أحم�د عن�دما ع�ایش           

اد أن یھلك فیھا، وعلى نھجھ البھوتي الذي ح�اول جاھ�دًا بم�ا     خلق القرآن وك  
آتاه اهللا من عقل وحكمة وعلم وّضح البدع المنتشرة ف�ي ع�صره واس�تنكرھا               

  .أشد اإلنكار بأسلوب العلماء األبرار

لبح   : همية 

تكمن أھمیة البحث في كونھ ُیظھر َعلًما م�ن أع�الم الفق�ھ اإلس�المي،               
  : یة في شخصیتھمراعًیا الجوانب التال

  .ـ البھوتي كان في زمانھ شیخ الحنابلة وإمامھم١
  .ـ توضیح عقیدة البھوتي٢
  .ـ بیان كیفیة محاربة البھوتي لتلك البدع٣
  . ـ تدوین جھود البھوتي في محاربة البدع٤
ـ إبراز أھمیة إنكار البدع ومحاربتھا من أجل المحافظة على العقیدة ناصعة ٥

  .النقاء

ختيا لبحسبا    :  

م��ع األخ��ذ ف��ي االعتب��ار م��ا تق��دم م��ن بی��ان أھمی��ة البح��ث، ف��إن م��ن       
  :یلي  األسباب التي دعت الباحث إلى اختیار ھذا البحث أیًضا ما

  .ـ البھوتي لم یتم تناولھ بدراسة فقھیة متخصصة، تكشف دوره في عصره١
 ف�ي   ـ االطالع من خاللھ على ما ُكتب ع�ن الفق�ھ الحنبل�ي، جھ�وده المبذول�ة                ٢

  .بیان البدع وإنكارھا

لبح   : مشكلة 

تكمن مشكلة البحث وصعوباتھ في قلة المراجع التي تناولت البھوتي 
بال����شرح والتف����صیل، ل����ذلك كان����ت س����یرتھ وحیات����ھ العلمی����ة متن����اثرة ب����ین  

  .المخطوطات وكتب التاریخ والطبقات والتراجم
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علمی�ة  باإلضافة إلى عدم التعرض لحی�اة البھ�وتي بالتف�صیل برس�الة             
أو بحثیة، وأیًضا إغفال دوره في الفقھ الحنبل�ي، م�ع م�ا لھ�ذا الموض�وع م�ن            

  .أھمیة، عزمت على الكتابة فیھ متوكًلا على اهللا الذي أسألھ التوفیق والسداد

لسابقة سا    :ل

ل�م  ] ح�سب علم�ي  [لقد بحثت عن دراسة سابقة حول البھ�وتي لكنن�ي           
عن�دما یتن�اول أح�ٌد ش�یئًا م�ن كتب�ھ          أجد س�وى معلوم�ات متن�اثرة حول�ھ وذل�ك            

دراس�ة تناول�ت جھ�ود البھ�وتي ف�ي      ] ح�سب علم�ي  [بالتحقیق، كذلك لم أجدب    
  .محاربة البدع وإنكاره لھا

لبح   : منهج 

اعتمد الباحث ف�ي ھ�ذا البح�ث عل�ى الم�نھج االس�تقرائي، بجم�ع آراء                 
ھی�ة ف�ي   البھوتي في البدع وإنكاره بعد بیانھا، من ثنایا متون�ھ وش�روحھ الفق         

مذھب اإلمام أحمد، واالعتماد على المنھج التحلیلي بمعرفة اتجاھاتھ الفكریة      
  .والعقدیة

لبح ة    : خ

فأم��ا . ت�شتمل الخط�ة عل��ى مقدم�ة، وتمھی��د، وأربع�ة مباح��ث وخاتم�ة     
المقدم��ة فق��د تناول��ت أھمی��ة البح��ث، وأس��باب اختی��اره، وم��ن َث��مَّ م��شكلتھ،         

  . ت السابقة، وأخیًرا خطتھوالمنھج الذي یقوم علیھ، والدراسا
ث��م یطالعن��ا التمھی��د ف��ي نب��ذة مخت��صر ع��ن س��یرة البھ��وتي، وت��شتمل  

. مولده ونشأتھ: الثاني. اسمھ، نسبھ، كنیتھ ولقبھ: األول: على أربعة مطالب  
: ث��م ت��أتي المباح��ث األربع��ة وھ��ي  . وفات��ھ: الراب��ع. ص��فاتھ وأخالق��ھ : الثال��ث
عقی��دة البھ��وتي  : الثال��ث.  البدع��ة:الث��اني. دور البھ��وتي ف��ي ع��صره  : األول

ثم ت�أتي الخاتم�ة     . بیان البھوتي للبدع وإنكاره لھا    : الرابع. وموقفھ من البدع  
وأخی��ًرا . لت��سّجل أھ��م النت��ائج الت��ي توص��لت إلیھ��ا م��ع بع��ض م��ن التوص��یات   

  .المراجع
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 التمهيد

 نبذة خمتصر عن سرية البهوتي

ال بعة م   :فيه 

  اطب اول

 ، ،او   

ھو منصور بن یونس بن صالح الدین ب�ن ح�سن ب�ن أحم�د ب�ن عل�ي                   
بن إدری�س البھ�وتي الم�صري الحنبل�ي، ھ�ذا ن�سبھ كم�ا ذك�ره ع�ن نف�سھ ف�ي                     

      .١أواخر كتبھ 
وینت��سب البھ��وتي إل��ى ُبُھ��وت ب��ضم الموح��دة والھ��اء وس��كون ال��واو   

 م��ن مدیری��ة وف��ي آخ��ره مثن��اة فوقی��ة، قری��ة قدیم��ة كان��ت تابع��ة لمرك��ز طلخ��ا 
الغربیة في مصر وھي الیوم تابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقھلیة بجمھوری�ة    

أما كنیتھ فھ�ي أب�ي ال�سعادات، تف�ّرد ب�ذكرھا اب�ن حمی�د م�ن                  . ٢مصر العربیة   
 أما لقب البھوتي فقد ُلّقب       .٣ بین َمْن ترجم لھ فیما اطلعت علیھ من المصادر        

م���ام، ش���یخ م���شایخ اإلس���الم، ش���یخ ال���شیخ، العالم���ة، اإل: بع���دة ألق���اب منھ���ا
     .٤ الحنابلة، شیخ المذھب، محقق المذھب

                                                           

، الروض المربع بشرح زاد المستقنع، عالم )ھـ١٠٥١ت(لبھوتي، منصور بن یونس ا. ١
البھوتي، منصور بن یونس . ٤٩٢م، ص ١٩٨٥/ھـ١٤٠٥الكتب، بیروت، 

، عالم )محمد الضّناوي: تحقیق(، ١، كشاف القناع عن متن اإلقناع، ط)ھـ١٠٤٦ت(
البھوتي، منصور بن یونس بن . ٤١٩ ص،٥م، ج١٩٩٧/ھـ١٤١٧الكتب، بیروت، 

، مؤسسة )عبداهللا التركي: تحقیق(، ٢، شرح منتھى اإلرادات، ط)ھـ١٠٥١ت(إدریس 
  .٧٧٠، ص ٦م، ج٢٠٠٥/ھـ١٤٢٦الرسالة، بیروت، 

رمزي، محمد، القاموس الجغرافي للبالد المصریة، مطبعة وزارة التربیة والتعلیم، . ٢
 .٨٦الثاني، ص م، الجزء من القسم ١٩٥٨القاھرة، 

، السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة، )ھـ١٢٩٥ت(بن حمید، محمد بن عبداهللا ا. ٣
، مؤسسة الرسالة، بیروت، )بكر أبو زید وعبدالرحمن العثیمین: تحقیق(،١ط

 .١١٣١، ص٣جم، ١٩٩٦/ھـ١٤١٦
 ، خالصة األثر في أعیان القرن الحادي عشر، دار)ھـ١١١١ت(المحبي، محمد األمین . ٤

، النعت األكمل )ھـ١٢١٤ت(الغزي، محمد بن محمد . ٤٢٦، ص٤صادر، بیروت، ج
، دار الفكر، )محمد مطیع الحافظ ونزار أباظھ: تحقیق(ألصحاب اإلمام أحمد بن حنبل، 

 . ٢١٠م، ص ١٩٨٢دمشق، 
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ب اطا  

ده وو  

. ١) ھ�ـ ١٠٠٠(ولد البھوتي على رأس القرن الحادي عشر الھج�ري            
أما عن نشأتھ فقد نشأ في بیت علم ودین، وحفظ القرآن الكریم وھو ص�غیر،              

وجھ�ده ف�ي طل�ب العل�م ال�شرعي،      وسلك طریق الن�بالء ف�ي ص�رف ُج�ّل وقت�ھ       
وك��ان للفق��ھ ف��ي تعّلم��ھ ن��صیب األس��د، فان��صرف إل��ى ِحَل��ق العل��م، ودروس        

وقد أخذ البھوتي عن كثیر من المتأخرین الحنابلة وتبّحر في الفق�ھ            . المشایخ
عل�ى م�ذھب اإلم��ام أحم�د، فأّص��ل وقّع�د، وف��ّصل ودّق�ق، فك��ان ش�یخ الم��ذھب،       

ھ؛ ألن�ھ اجتھ�د ف�ي تحری�ر م�سائلھ وإی�ضاح       وإمام الحنابلة وفقیھھم ف�ي زمان�      
  .٢ دقائقھ فاستحق أن ینال لقب شیخ الحنابلة بمصر

  اطب اث

وأ   

شھد للبھوتي كلُّ َمْن ترجم لھ أنھ كان على ُخلق كریم، وكان ذا أدب                
ا ب�أخالق العلم�اء   ا بالصفات الكریمة، والخصال الحمی�دة، ومتخّلًق�       عاٍل، متصفً 

كثی��ر العب��ادة .... ا ا ورًع��ا عامًل��ین، والزّھ��اد ال��ورعین، فق��د ك��ان عالًم�� الع��امل
  .٤ كما اتصف بالورع ،٣ غزیر اإلفادة واالستفادة

    ا، ك�ریم ال�نفس، س�ھل العط�اء، ب�الغ اإلك�رام، ل�ھ         وكان البھ�وتي س�خی
مك��ارم داّرة، وك��ان ف��ي ك��ل لیل��ة جمع��ة یجع��ل ض��یافة وی��دعو جماعت��ھ م��ن        

م��نھم أح��د ع��اده وأخ��ذه إل��ى بیت��ھ، ومرض��ھ إل��ى أْن     المقادس��ة، وإذا م��رض  
وك��ان الن��اس یأتون��ھ بال��صدقات فیفرقھ��ا عل��ى   : "المحّب��ي عن��ھق��ال . ٥ی��شفى

ولو تأملنا ال�نّص لتبین�ت لن�ا أخ�الق           .٦" اطلبتھ بالمجلس، وال یأخذ منھا شیئً     
أخرى كعّفة نف�سھ ف�ي ع�دم األخ�ذ م�ن ال�صدقات، وإیث�اره ف�ي ق�ضاء حاج�ات               

  . في ُحسن معاملتھ لھمطالبھ، وعطفھ
  
  
  
  

                                                           

 . ١١٣٣، ص٣ابن حمید، السحب الوابلة، ج. ٢١٣الغزي، النعت األكمل، ص. ١
 .   ٤٢٦، ص٤، جالمحبي، خالصة األثر. ٢
 . ١١٣١، ص٣ابن حمید، السحب الوابلة،ج.٢١٢النعت األكمل، ص الغزي، . ٣
 .٤٢٦، ص٤خالصة األثر، جالمحبي، . ٤
ابن حمید، . ٢١٢الغزي، النعت األكمل، ص . ٤٢٦، ص٤خالصة األثر، جالمحبي، . ٥

 . ١١٣٣، ص٣السحب الوابلة، ج
 . ١١٣٣، ص٣سحب الوابلة،جابن حمید، ال. ٢١٢الغزي، النعت األكمل، ص. ٦
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راب اطا  

و  

ا؛ لكن حیاتھ كانت حافلة ب�العلم والعم�ل والج�ّد          لم یعّمر البھوتي طویلً   
م�رض م�ن ی�وم األح�د خ�امس       : "ق�ال تلمی�ذه واب�ن أخت�ھ الخل�وتي         . واالجتھاد

 وكانت وفاتھ ضحى یوم الجمعة عاشر شھر ربیع الثاني  ،١ شھر ربیع الثاني
 وخمسین وألف من الھج�رة النبوی�ة عل�ى ص�احبھا أف�ضل ال�صالة             سنة إحدى 

وأزك��ى الت��سلیم بم��صر، ودف��ن ف��ي ترب��ة المج��اورین، وك��ان عم��ره إح��دى          
  .٢ "وخمسین سنة

                                                           

 .١١٣٣، ص٣ابن حمید، السحب الوابلة، ج. ٢١٣الغزي، النعت األكمل، ص. ١
ابن حمید، . ٢١٣الغزي، النعت األكمل،ص. ٤٢٦، ص٤خالصة األثر،جالمحبي، . ٢

 . ١١٣٣، ص٣السحب الوابلة، ج
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  املبحث األول

  دور البهوتي يف عصره

ال بعة م   :فيه 

  اطب اول

دور اا  

لبھ�وتي باش�ر   لم تنقل مصادر ترجمتھ فیم�ا اطل�ع علی�ھ الباح�ث ب�أّن ا       
عمًلا من أعمال الدولة أو تولى القضاء في بلد من البلدان أو حظي بقرب من 
الحكام، لذا لم یكن لھ دور سیاسي في عصره، باستثناء حادثة مك�ة المكرم�ة           

إعالم األعالم بقتال من انتھك حرمة "حیث وضع البھوتي رسالتھ أسماھا    . ١
صریة عل�ى التوج�ھ إل�ى مك�ة لقت�ال      حین علم بعزم العساكر الم" البیت الحرام 

ھ�ؤالء المتم�ردین فب�ّین فیھ�ا م�ا یتعل��ق بح�الھم، وب�ّین أحك�ام قت�الھم، حرًص��ا          
   .٢على االلتزام بالشرع الحنیف 

إّن البھوتي لم یتقّلد منصًبا سیاسًیا أو إدارًیا، ربما ألّن الدول�ة            : أقول  
 وربما اللھف�ة لحی�اة      العثمانیة لم تعتمد في حكمھا إال على عناصرھا التركیة،        

  .العلم كانت الدافع األقوى عند أغلبیة علماء ذلك العصر ومن بینھم البھوتي

ب اطا  

دور اا  

لقد خصص البھوتي جّل وقت�ھ ف�ي خدم�ة الفق�ھ الحنبل�ي م�ن ت�دریس           
فأم��ا الت��دریس فكان��ت ل��ھ حلق��ة كبی��رة ف��ي الج��امع األزھ��ر،    . وإفت��اء وت��ألیف

ل��ة م��ن ال��شام والع��راق والحج��از والجزی��رة؛ ألخ��ذ الم��ذھب  ورح��ل إلی��ھ الحناب
وأم��ا اإلفت��اء فق��د ك��ان مھ��وى أفئ��دة الحنابل��ة ف��ي     . الحنبل��ي واالس��تفادة من��ھ 

                                                           

 إلى ھي واقعة عظیمة، إذ قدمھا بعض عسكر الیمن الذین طردھم قانصوه، فأرسلوا. ١
الشریف محمد بن عبداهللا یریدون اإلقامة بمكة أیامًا لیتھیأوا بعدھا للسفر إلى مصر، 
فأبى؛ خوفًا من الفتنة والفساد ، فلما وصلھم الخبر أجمعوا رأیھم على دخول مكة قھًرا، 
واستعدوا، وخرج إلیھم األشراف، وحصل القتال بینھم إلى أن قتل الشریف محمد، 

دخل أولئك القوم مكة، وولوا الشریف نامي بن عبدالمطلب، وأشركوا وانھزم األشراف، و
معھ الشریف عبدالعزیز بن إدریس، واستمر الشریف نامي یصادر أھل مكة، ونھب 
عسكره البالد، واستباحوا المحرمات، فلما بلغ الخبر صاحب مصر أرسل إلیھم بالعساكر 

 .١٧٧، ص٢ األثر، جالمحبي، خالصة: ُینظر. لقتالھم فنصرھم اهللا علیھم
، إعالم األعالم بقتال من انتھك حرمة البیت )ھـ١٠٥١ت(البھوتي، منصور بن یونس . ٢

، دار البشائر اإلسالمیة، بیروت، )جاسم الدوسري: تحقیق(، ١الحرام، ج
 .٢٣-٢٢م، ص ١٩٨٨/ھـ١٤٠٩
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وأما الت�آلیف فق�د اھ�تم       . ١عصره والفیصل في حّل تساؤالتھم واستفساراتھم       
بشرح أمھ�ات الكت�ب عن�د المت�أخرین، فب�ّین غام�ضھا، وأب�ان م�شكلھا، ودّل�ل             

   .٢ وقد جعل اهللا تعالى لكتبھ من البركة والنفع الشيء الكثیر لھا،
ك��ان للع��صر ال��ذي ع��اش فی��ھ البھ��وتي أث��ر كبی��ر ف��ي طبیع��ة      : أق��ول  

التوّجھ العلمي في إنشاء المؤلفات، لذا اھتم البھوتي باختصار الكتب المھم�ة     
ظ�وه  في المذھب وجمعھا؛ تیسیًرا لطلبة العلم، ثم قام ب�شرحھا؛ تثبیًت�ا لم�ا حف     

كما لمس البھوتي الحاجة الماسة لشرح المؤلفات . وبیاًنا لما قد یشكل علیھم
التي عكف علیھا أھل العلم من الحنابلة ف�ي ذل�ك الع�صر، كی�ف ال وھ�و ش�یخ             
الحنابلة ومدّرسھم، َفَالَحَظ أھمیة بسط ھذه المؤلفات والتدلیل لھ�ا، والتفری�ع             

  . علیھا

  اطب اث

دور اا  

ا من الناحیة االجتماعیة فلم یكن البھوتي بمعزٍل عن مجتمعھ، فقد        أم
اھ���تم ب���الفقراء والم���ساكین وتكّف���ل بتوزی���ع ال���صدقات عل���یھم، وك���ان یع���ود    

. ٣المرضى، ویمّرضھم، ویصنع الضیافة كل لیلة جمعة ویدعو إلیھا جماعتھ 
ن��صوصھ : "ق��ال ال��شیخ تق��ي ال��دین  : كم��ا كت��ب ع��ن بدع��ة الخ��وارج ث��م ق��ال   

ة عل��ى ع��دم كف��ر الخ��وارج والقدری��ة والمرجئ��ة وغی��رھم، وإنم��ا كف��ر   ص��ریح
  . ٤" الجھمیة ال أعیانھم

إّن البھوتي انصرف خالل حیاتھ انصرافًا شبھ كل�ي إل�ى العل�م،     : أقول  
أخًذا وتدریًسا وتصنیًفا وتألیًفا، لذلك بلغ في مجتمعھ مكانة اجتماعیة رفیعة،           

ی��ل؛ ألن المجتم��ع بمجموع��ھ ی��رى أن وأحاط��ھ أف��راد مجتمع��ھ بالتق��دیر والتبج
  . أھل العلم في أعلى مراتب الناس، وأنھم ورثة األنبیاء

راب اطا  

ددور اا  

ب��الرغم م��ن ض��عف الھم��م وإقف��ال ب��اب االجتھ��اد حت��ى امت��ازت ھ��ذه      
الفت��رة بالتقلی��د والجم��ود الفقھ��ي، إال أن��ھ كان��ت للبھ��وتي مواق��ف واض��حة          

معھ المصري في ظل الخزعبالت والشعوذات وحازمة وضع بصماتھا في مجت

                                                           

 .٢١١الغزي، النعت األكمل، ص . ١
 .١١٣٢، ص٣ابن حمید، السحب الوابلة،، ج. ٢
، ابن حمید، .٢١٢الغزي، النعت األكمل، ص . ٤٢٦، ص٤خالصة األثر، ج المحبي، .٣

 .١١٣٣، ص٣السحب الوابلة، ج
، مجموع )ھـ٧٢٨ت(في كالم ابن تیمیة، أحمد بن عبدالحلیم " المرجئة"لم أجد لفظة . ٤

، دار الوفاء، المنصورة، )عامر الجزار وأنور الباز: عنایة(، ٣الفتاوى، ط
 .٢٨٤، ص٦البھوتي، شرح منتھى اإلرادات، ج. ١٩٧، ص٢٣، جم٢٠٠٥/ھـ١٤٢٦
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الت��ي أفرزتھ��ا غ��الة ال��صوفیة ف��ي زمان��ھ نتیج��ة الجھ��ل واالعتق��اد بالخراف��ات   
كّف��ر َم��ْن جح��د ص��فة م��ن ص��فات اهللا تع��الى القطعی��ة  : والمغیب��ات، م��ن أھمھ��ا

وكّفر َمْن سّب الصحابة أو سّب واحًدا م�نھم  . ١والمتفق علیھا كالعلم والحیاة  
: وكّف�ر َم�ْن ق�ال   . ٣ أتى بقول أو فعل صریح في االستھزاء بالدین      وكّفر َمنْ . ٢

بكف�ر َم�ْن ق�ال ب�أن أس�ماء اهللا      " ك�شاف القن�اع  "وزاد ف�ي    . ٤ِعْلُم اهللا مخل�وق     
وق��د ب��ّین البھ��وتي أّن الكف��ر ینق��سم إل��ى أكب��ر     . ٦وكّف��ر ال��ساحر  . ٥مخلوق��ة 

 اإلم�ام أحم�د   فق�د نق�ل ع�ن    . وأصغر، وأّن األصغر ال ُیخرج ص�احبھ م�ن المّل�ة          
  .٧حول كفر العّراف ومن ادعى لغیر أبیھ، أنھ كفر دون كفر 

                                                           

ناصر : تحقیق(، ١، حواشي اإلقناع، ط)ھـ١٠٥١ت(البھوتي، منصور بن یونس . ١
الروض المربع، . ١٠٧٨، ص٢م، ج٢٠٠٤/ھـ١٤٢٥، مكتبة الرشد، الریاض، )السالمة

 .٢٨٧، ص٦شرح منتھى اإلرادات، ج. ٥١٤٥، ص٥كشاف القناع، ج. ٤٥٥ص
 .١٤٨، ص٥اف القناع، جكش. ٢
، ٢، إرشاد أولي النھى لدقائق المنتھى، ط)ھـ١٠٥١ت(البھوتي، منصور بن یونس . ٣
، ٢م، ج٢٠٠٥/ھـ١٤٢٦، مكتبة األسدي، مكة المكرمة، )عبدالملك بن دھیش: تحقیق(

شرح منتھى . ١٤٥، ص٥كشاف القناع، ج. ٤٥٦الروض المربع، ص . ١٣٤٨ص
 .٢٨٨، ص٦اإلرادات، ج

 .٢٨٥، ص٦نتھى اإلرادات، جشرح م. ٤
 .٣٦٢، ص٥كشاف القناع، ج. ٥
شرح منتھى . ١٦١، ص٥كشاف القناع، ج. ١٠٨٢، ص٢حواشي االقناع، ج. ٦

 .٣٠٥، ص٦اإلرادات، ج
 .٢٩٣-٢٩٢، ص٦شرح منتھى اإلرادات، ج. ١٤٦، ص٥كشاف القناع، ج. ٧
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  املبحث الثاني

  موقف البهوتي من البدع

ال   :فيه خمسة م

  اطب اول

دف ار  

والبدع��ة ابت��داء ال��شيء   . ب��دع ال��شيء یبدع��ھ ب��دًعا، وابتدع��ھ   : لغ��ًة
لھ ل سـابق، فلم یكن أنشأه على غیر مثافبدأ الشيء أي . وصنعھ ال عن مثال

َب���ِدیُع ٱل���سََّمَٰوِٰت {ومن���ـھ قول���ـھ تع���ـالى م���ن قب���ل خل���ق وال ذك���ر وال معرف���ة، 
  .  ٢مخترعھما من غیر مثال سابق متقدم :أي . ١ ١١٧: البقرة} َوٱلَۡأرِۡضۖ

وبھ�ذا تك��ون البدع��ة ف��ي اللغ��ة م��ا ی�دل عل��ى اإلیج��اد عل��ى غی��ر مث��ال   
  .ء أو اقتداء فیھا بأحدسابق، واإلبداع إنشاء صنعة بال احتذا

البدعـ���ـة مـ���ـا خالفـ���ـت الكتـ���ـاب والــ���سنة أو إجـ���ـماع   : واص���طالًحا
البدع�ة طریق�ة ف�ي ال�دین     : وقی�ل . ٣ســلف األمــة مــن االعتقادات والعب�ادات      

مخترعـة تـضاھي الـشرعیة، یقـصد بالسلوك علیھا، المبالغة في التعبد لـل�ـھ           
  . ٤سبحانھ 

غوي ینطب�ق م�ع االص�طالحي ك�ون البدع�ة إح�داث             المعنى الل نرى أّن   
كـل مـن أحـدث في الـدین : وأھل البـدع ھـم . شيء في دین اهللا ال دلیل علیھا

وقد حّذر النبي صلى اهللا     . مـا لـیس منـھ في االعتقـادات، واألقوال، واألعمال      

                                                           

 المخزومي مھدي: تحقیق(، كتاب العین، )ھـ١٧٥ت(الفراھیدي، الخلیل بن أحمد . ١
، )ھـ٣٩٥ت(ابن فارس، أحمد بن زكریا . ٥٤، ص٢، مادة بدع، ج)وإبراھیم السامرائي

م، مادة ١٩٧٩/ھـ١٣٩٩، دار الفكر، )عبدالسالم ھارون: تحقیق(معجم مقاییس اللغة، 
، لسان العرب، دار )ھـ٧١١ت(ابن منظور، محمد بن مكرم . ٢٠٩، ص١بدع، ج

 .٢٢٩المعارف، القاھرة، مادة بدع، ص 
مشھور آل : تعلیق(، اإلعتصام، )ھـ٧٩٠ت(الشاطبي، إبراھیم بن موسى اللخمي . ٢

 .٤١، ص١، مكتبة التوحید، ج)سلمان
 .١٩٨، ص ١٨ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، ج. ٣
 . ٤٣، ص ١الشاطبي، االعتصام، ج. ٤
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. ١ْن�ُھ َفُھ�و َرّد   َمْن َأْح�َدَث ِف�ي َأْمِرَن�ا َھ�َذا َم�ا َل�ْیَس مِ      : علیھ وسلم من ذلك فقال   
  . ٢َمْن َعِمَل َعَمًلا َلْیَس َعَلْیِھ َأْمُرَنا َفُھَو َردٌّ: وقال صلى اهللا علیھ وسلم

. البدع��ة ت��دخل ف��ي ك��ل م��ا ی��ستحدث ف��ي ال��دین م��ن غی��ر دلی��ل : أق��ول
  .ویقصد بھا ھنا في ھذا البحث ما ُیعتقد في المذھب الحنبلي أنھا بدعة

ب اطا  

  أم ادع

 إجماًع�ا   ٣م�ا ھ�و واج�ب       : أولھ�ا : خمسة: ـ البدعة من حیث الحكم الشرعي     ١
م�ا  : ثانیھ�ا . وھو ما تناولتھ قواعد الوجوب وأدلتھ من الشرع كتدوین القرآن   

 إجماًعا وھو ما تناولتھ قواعد التحریم وأدلتھ من ال�شرع كتق�دیم         ٤ھو محرم   
ا تناولت�ھ قواع�د    إلی�ھ وھ�و م�   ٥م�ا ھ�و من�دوب    : الثال�ث . الجھال عل�ى العلم�اء    

 وھ�و م�ا     ٦م�ا ھ�و مك�روه       : الراب�ع . الندب وأدلتھ من الشرع كصالة الت�راویح      

                                                           

، دار ابن كثیر، دمشق ١، صحیح البخاري، ط)ھـ٢٥٦ت(البخاري، محمد بن إسماعیل . ١
م، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور، ص ٢٠٠٢/ھـ١٤٢٣وبیروت، 

، دار السالم، الریاض، ٢، ط)ھـ٢٦١ت(مسلم، بن الحجاج . ٢٦٩٧، رقم ٦٥٩
 . ٤٤٩٢، رقم ٧٦٢م، كتاب األقضیة، باب نقض األحكام الباطلة، ص ٢٠٠٠/ھـ١٤٢١

، ...اجتھد العاملصحیح البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب إذا . ٢
، رقم ٧٦٢صحیح مسلم، كتاب األقضیة، باب نقض األحكام الباطلة، ص . ١٨١٣ص

٤٤٩٣. 
ھو ما اقتضى الشرع فعلھ اقتضاًء جازمًا، وترتب على فعلھ الثواب وعلى : الواجب. ٣

وھو عند الجمھور ما طلب الشارع فعلھ بطریق الجزم، بینما عند الحنفیة . تركھ العقاب
: ُینظر. لیل الظني، فإن كان بطریق الجزم أي الدلیل القطعي فھو الفرضبطریق الد

، قواطع األدلة في )ھـ٤٨٩ت(السمعاني، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار 
، مكتبة التوبة، الریاض، )عبداهللا الحكمي: تحقیق(م، ٥، ١أصول الفقھ، ط

، المستصفى، )ھـ٥٠٥ت(الغزالي، محمد بن محمد . ٢٠، ص١م، ج١٩٩٨/ھـ١٤١٩
ابن عقیل، علي بن محمد . ١٢٧، ص١، مؤسسة الرسالة، بیروت، ج)محمد األشقر(
، مؤسسة الرسالة، )عبداهللا التركي: تحقیق(، ١، الواضح في أصول الفقھ، ط)ھـ٥١٣ت(

 . ٤٧٥، ص٢م، ج١٩٩٩/ھـ١٤٢٠بیروت، 
السمعاني، : نظرُی. الممنوع من إتیانھ، یعاقب على فعلھ ویثاب على تركھ: المحرم. ٤

الرازي، محمد بن عمر . ٢٩، ص١ابن عقیل، الواضح، ج. ٢٢، ص١قواطع األدلة، ج
، مؤسسة الرسالة، بیروت، )طھ جابر وفیاض العلواني: تحقیق(، المحصول، )ھـ٦٠٦ت(
 .١٠١، ص١ج
.  تاركھھو المطلوب فعلھ شرعًا ال على سبیل الجزم ویثاب فاعلھ وال یعاقب: المندوب. ٥

ابن . ١٣٠، ص١الغزالي، المستصفى، ج. ٢٠، ص١ السمعاني، قواطع األدلة، ج:ُینظر
 . ٣٠، ص١عقیل، الواضح، ج

السمعاني، : ُینظر. ما ُیمدح تاركھ وال یذم فاعلھ، فیكون تركھ أولى من فعل: المكروه. ٦
، روضة الناظر، )ھـ٦٢٠ت(ابن قدامة، عبداهللا بن أحمد . ٢٢، ص١قواطع األدلة، ج

. ٤١م، ص١٩٩٤/ھـ١٤١٤، دار الكتاب العربي، بیروت، )سیف الدین الكاتب: مراجعة(
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تناولتھ قواعد الكراھة وأدلتھا من الشرع كتخصیص األیام الفاضلة بنوع من 
 وھو ما تناولتھ قواعد اإلباحة وأدلتھ�ا م�ن   ١ما ھو مباح    : الخامس. العبادات

  . ٢الشارع كاللباس الحسن 
فالحقیق�ة ھ�ي الت�ي ل�م ی�دل علیھ�ا            : ة في ذاتھا إلى حقیقیة وإض�افیة      ـ البدع ٢

دلیل شرعي ال من كتاب وال من سنة وال إجماع، وال استدالل معتبر عند أھل 
العلم ال في الجملة وال في التفصیل كبدعة المولد، أما اإلض�افیة ھ�ي بالن�سبة            

رى بدع�ة ألنھ�ا     إلى إحدى الجھتین سنة ألنھا مستندة إلى دلیل وإلى جھة أخ�           
  . ٣مستندة إلى شبھة أو غیر مستندة إلى شيء، كالجھر بالنیة في الصالة

ھو األم�ر ال�ذي     : فالعادیة: عادیة وتعبدیة : ـ البدعة بحسب استعمال الشرع    ٣
یعاوده صاحبھ، أي یرجع إلیھ مرة بعد أخرى حتى ی�صبح ل�ھ ع�ادة، وس�واء                  

 مت�صال بالجماع�ة فیم�ا ب�ین         في ذلك أكان ھذا األم�ر مت�صال ب�الفرد نف�سھ، أو            
ھ��و یطل��ق عل��ى م��ا  : أفرادھ��ا أو فیم��ا بینھ��ا وب��ین جماع��ة أخ��رى، والتعبدی��ة  

وض��ع بذات��ھ للتق��رب إل��ى اهللا تع��الى ب��ھ ب��صرف النظ��ر عم��ا یع��رض ل��ھ م��ن      
  . عوارض قد تخرج بھ عما وضع لھ كالذكر والصالة والحج ونحو ذلك

ا اح�دث ول�ھ أص�ل ف�ي         فالح�سنة وھ�ي م�     : ـ تقسیم البدعة إلى حسنة وسیئة     ٤
وال�سیئة  . الشرع یشھد لھ وقد سماھا النبي صلى اهللا علیھ وسلم سنة حسنة           

وھي ما أحدث وال أصل یشھد لھ في الشرع وقد سماھا النبي صلى اهللا علیھ        
 .وسلم سنة سیئة

فالفعلی�ة ھ�ي اخت�راع أحادی�ث مكذوب�ة          : ـ تق�سیم البدع�ة إل�ى فعلی�ة وتركی�ة          ٥
 علیھ وسلم والزیادة في الشرع على م�ا ل�یس من�ھ،    على رسول اهللا صلى اهللا 

ت�رك م�ا طلب�ھ ال�شارع أو ن�دب إلی�ھ إذا          : التركی�ة . كمن یزید في الصالة ركعة    
  . كان الترك على سبیل االستحسان كترك ستر العورة وترك إخراج الزكاة

تك�ون البدع�ة   : ف�ي االعتق�اد   : ـ تقسیم البدعة إلى اعتقادی�ة وقولی�ة وعملی�ة         ٦
قاد إذا كانت اعتقادا للشيء على خالف ما جاء بھ الرسول صلى اهللا في االعت

علیھ وسلم كبدعة الخوارج عندما خرجوا على اإلمام علي بن ابي طالب ف�ي               
تكون البدعة في القول إذا كانت تغییرا لما ورد عن الرسول صلى اهللا     : القول

تك�ون البدع�ة   : علیھ وسلم من األقوال أو كانت قوال مخالف�ا لل�سنة ف�ي العم�ل         

                                                                                                                                        

، شرح تنقیح الفصول، دار الفكر، بیروت، )ھـ٦٨٤ت(القرافي، أحمد بن إدریس 
 .٦٢م، ص٢٠٠٤/ھـ١٤٢٤

الغزالي، : ُینظر. ما ال ثواب في فعلھ وال عقاب في تركھ، فالفعل والترك سّیان: المباح. ١
 .٢٨، ص١ ابن عقیل، الواضح، ج.١٢٩، ص١المستصفى، ج

، )حسن القّیام: تحقیق(، ١، الفروق، ط)ھـ٦٨٤ت(القرافي، أحمد بن إدریس . ٢
 .٣٠٩- ٣٠٥، ص ٤م، ج٢٠٠٣/ھـ١٤٢٤

عطیة، علي عید، البدعة وموقف اإلسالم منھا، . ١٢٧، ص٢الشاطبي، االعتصام، ج. ٣
ي عبدالعزیز، لیس كل الكفراوي، محمد رضا والشاذل. ٢٧٤-٢٧٢دار الكتب الحدیثة، ص

 .٥٤م، ص ١٩٨٩/ھـ١٤١٠جدید بدعة، وزارة األوقاف، القاھرة، 
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في العمل الظاھر كصالة تخالف ما ورد عن الرسول صلى اهللا علیھ وسلم أو              
  .العمل الباطن

ھ�ي الت�ي ال یقت�صر أثرھ�ا عل�ى          : فالكلی�ة : ـ تقسیم البدعة إلى كلیة وجزئیة     ٧
كبدع��ة التح��سین والتقب��یح بالعق��ل ب��دال م��ن     . المبت��دع ب��ل یتع��داه إل��ى غی��ره   

  .  قاصرة على المبتدع ال تتعداه إلى غیرهھي التي تكون: الجزئیة. الشرع
إذا كان��ت مج��رد مخالف��ة : فالب��سیطة. ـ�� تق��سیم البدع��ة إل��ى ب��سیطة ومركب��ة ٣

ب��سیطة ال ت��ستتبع مخالف��ات أخ��رى كم��ن یتب��ع النف��ل الف��رض ب��ال فاص��ل م��ن    
إذا اش��تملت عل��ى ع��دة ب��دع ت��داخلت وص��ارت كأنھ��ا وح��دة  : المركب��ة. ت��سبیح
  . ١واحدة 

وی��راد بالفع��ل ھن��ا فع��ل ال��شارع وفع��ل    . ق��ة بالفع��ل والت��رك ـ�� البدع��ة المتعل ٣
فأم��ا فع��ل ال��شارع فھ��و م��ا تق��وم ب��ھ الحج��ة عل��ى وج��وب أم��ر أو        . المكل��ف

ُی�راد بفع�ل   : بعبارة أخ�رى . استحبابھ أو ندبھ أو إباحتھ أو تحریمھ أو كراھتھ       
وأم�ا فع�ل المكل�ف      . الشارع ما یؤدي إلى إلحاق حكم شرعي بالوصف الم�راد         

ھ ك��ل عم��ل یق��وم ب��ھ ب��الجوارح أو بالل��سان أو بالجن��ان ف��ي مج��ال         فی��راد ب�� 
  .العبادات أو المعامالت أو العادات

  اطب اث

  أب اداع

َعَل�ى اللَّ�ِھ   ٱفَۡت�َرىٰ  َفَمْن َأْظَلُم ِممَّ�ِن    ...{قال تعالى   . ـ القول في الدین بغیر علم     ١
  .٢ ٦٧األنعام}  اللََّھ ال َیْھِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمیَنَكِذًبا ِلُیِضلَّ النَّاَس ِبَغْیِر ِعْلٍم ِإنَّ

  . ٣ـ الجھل بأسالیب اللغة أو تجاھلھا ٢
وی��شتمل عل��ى الجھ��ل ب��التمییز ب��ین األحادی��ث المقبول��ة     . ـ�� الجھ��ل بال��سنة ٣

  . ٤وغیرھا، والجھل بمكانة السنة الكفراوي، لیس كل جدید بدعة 
  . ٥ـ اتباع أھل البدع للمتشابھ ابتغاء ٤
ِإَلَھ�ُھ  ٱتََّخ�َذ  َم�ِن    َأَفَرَءیَۡت   {قال تعالى   . ـ اتباع الھوى ومیل النفس وانحرافھا     ٥

َعَل�ىٰ َب�َصِرِهۦ    َوَجَع�َل   َس�مِۡعِھۦ َوَقلِۡب�ِھۦ     َوَأَضلَُّھ اللَُّھ َعَلى ِعْلٍم َوَخَتَم َعَل�ى        َھَوىُٰھ  
  .٢٩٦الجاثیة } وَنَبْعِد اللَِّھ َأَفال َتَذكَُّرِمنۢ َفَمْن َیْھِدیِھ  ِغَشَٰوة

                                                           

الكفراوي، لیس كل جدید . ٣٠٥ -٢٥٧عطیة، البدعة وموقف اإلسالم منھا،  ص . ١
متولي، حسن، مذكرة التوحید والفرق، دار حجازي، . ٥٨ -٤٣بدعة، ص 

 .٩٠م، ص ١٩٥٦/ھـ١٣٧٥
 .١٩١ اإلسالم منھا، ص لبدعة تحدیدھا وموقفعطیة، ا. ٢
البدعة تحدیدھا وموقف اإلسالم عطیة، . ٦٨الكفراوي، لیس كل جدید بدعة، ص . ٣

 . ١٩٥منھا، ص 
البدعة تحدیدھا وموقف اإلسالم عطیة، . ٧٠، ٦٩الكفراوي، لیس كل جدید بدعة، ص . ٤

 . ٢٠٥منھا، ص 
 . ٢٢٩البدعة تحدیدھا وموقف اإلسالم منھا، ص عطیة، . ٥
 . ٢٣٩ ص رجع السابق،الم. ٦
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ـ التسلیم لغیر المعصوم واألخذ بغیر ما اعتبره الشرع طریقا لثبوت األحكام ٦
١ .  

راب اطا  

  ول او ن ادع

ـ� ن��شر ال�سنة والتعری��ف بھ�ا عل��ى أوس��ع نط�اق الكف��راوي، ل�یس ك��ل جدی��د      ١
  .٢بدعة 

م�ن ال یتأھ�ل    ع�دم قب�ول االجتھ�اد م      : ـ القضاء على أسباب البدع عن طریق      ٢
لھ، نبذ التعّصب لرأي من اآلراء أو اجتھاد من االجتھ�ادات، من�ع العام�ة م�ن                 
القول في الدین، صد تیارات الفكر العقائ�دي الت�ي ال حاج�ة للم�سلم بھ�ا، ال�رّد         

االحتراز من كل خ�روج     . على ما یوجھ إلى الدین من حمالت ظاھرة أو خفیة         
تربی��ة ال��نشء عل��ى أس��اس . رهع��ن ح��دود ال��سنة مھم��ا ق��ل أث��ره أو ص��غر أم��

  .٣المحافظة على السنة 

  اطب اس

در اد ا  

  . ـ اعتماد العوام صحة تلك البدعة أو حسنھا، وبخاصة إذا انتشرت١
ـ الك�ذب عل�ى النب�ي ص�لى الـل�ـھ علی�ھ وس�لم، فربم�ا یق�ول الع�وام ع�ن تل�ك                         ٢

  . إنھا سنة من سنتھ علیھ الصالة والسالم:البدعة 
  . ٤ـ إضالل الناس وإعانتھم على الباطل ٣

    
  

                                                           

 . ٢٤٥ ص المرجع السابق،. ١
 . ٧٧الكفراوي، لیس كل جدید بدعة، ص . ٢
الكفراوي، لیس كل جدید . ٤٩٨البدعة تحدیدھا وموقف اإلسالم منھا، ص عطیة، . ٣

 . ٧٩، ٧٧بدعة،  ص 
، ٤، إصالح المساجد من البدع والعوائد، ط،)ھـ١٣٣٢ت(القاسمي، محمد جمال الدین . ٤

 .٢٠، ١٩م، ص١٣٩٩تب اإلسالمي، بیروت، المك
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  املبحث الثالث

  عقيدة البهوتي وموقفه من البدع

لبا   :فيه م

  اطب اول

ودة ا  

ا عن  شیًئ] على قلتھا [لم یذكر أحٌد في الكتب التي ترجم فیھا للبھوتي        
ھ  م�ن خ�الل كالم�      ١عقیدتھ ، لكن ظھر لي أّن البھوتي عل�ى م�نھج األش�اعرة              

" كشاف القناع"و " الروض المربع"في مقدمة كتابیھ " البسملة"في تفسیر 
حیث أّول الرحمة باإلنعام، أو بإرادة اإلنع�ام، وھ�ذه طریق�ة األش�عري؛ ألن             . ٢

الذي علیھ أھل السّنة والجماعة إثبات صفة الرحمة حقیقة؛ م�ع القط�ع بأنھ�ا               
  .٣لیست كرحمة المخلوق

وتأویل��ھ : "تھ الع��ذر للبھ��وتي، فق��الوق��د تلّم��س اب��ن قاس��م ف��ي حاش��ی
ا الرحمة بالنعمة مذھب األشاعرة، أخذه عن غیره، ولم یتفطن لھ، ویقع            أیًض
ا في كالم غیره، یذكرون عبارات لم یتفطنوا لمعناھا، ومذھب أھل السّنة كثیًر

إثب��ات ال��صفات هللا ال��واردة ف��ي الكت��اب وال��سّنة، عل��ى م��ا یلی��ق بج��الل اهللا          
 اتصافھ بما دّل علیھ اسمھ حقیق�ة، وال ُتَكیَّ�ف ص�فاتھ، وال              وعظمتھ، ومعناھا 
  .٤" ُتَشّبھ بصفات خلقھ

م��ا ذك��ره البھ��وتي ف��ي تف��سیر الب��سملة ف��ي كتابی��ھ ل��یس عل��ى   : أق��ول  
طریق���ة أھ���ل ال���سّنة والجماع���ة، وال م���ن ألف���اظھم ب���ل م���ن ألف���اظ األش���اعرة  

عذر لھ بأنھ ربما وفلسفتھم في التأویل، والباحث یوافق ابن قاسم في تلّمس ال
ا لم��ا ُع��رف ب��ھ البھ��وتي م��ن الق��وة  ل��م ی��تفطن إل��ى ھ��ذه المع��اني، ولك��ن نظ��رً 

              �ا العلمیة، والدرایة الفقھیة التي عّم صیتھا، وذاع ذكرھا، كما یظھ�ر ھ�ذا جلی
من ثناء العلماء علیھ، یجعل عدم معرفتھ بھذه األلفاظ وما تحویھا من مع�اٍن               

                                                           

األشاعرة یطلق على َمْن سلك مسلك اإلمام أبي الحسن األشعري من ذریة أبي موسى . ١
األشعري، شیخ طریقة أھل السّنة والجماعة، اعتزل أربعین سنة حتى صار إماًما 

، )ھـ٤٥٦ت (ابن حزم، علي بن أحمد: ُینظر...للمعتزلة ثّم تبّین لھ بطالن مذھب االعتزال
، دار )محمد نصر وعبدالرحمن عمیرة: تحقیق(، ٢الفصل في الملل واألھواء والنحل، ط

مجموع ابن تیمیة، . ٧٣، ص٥، ج١٦١، ص١م، ج١٩٩٦/ھـ١٤١٦الجیل، بیروت، 
 .   ٣١٢، ص ١٢الفتاوى، ج

 .  ١٨-١٣، ص ١كشاف القناع، ج. ٧، ص١جالروض المربع، . ٢
، حاشیة الروض المربع، مطبعة السّنة )ھـ١٣٧٣ت(ز العنقري، عبداهللا عبدالعزی. ٣

 .٦، ٥، ص١م، ج١٩٥٥/ھـ١٣٧٥المحمدیة، القاھرة، 
، حاشیة الروض المربع شرح زاد )ھـ١٣٩٢ت(بن قاسم، عبدالرحمن بن محمد ا. ٤

 .٣٠، ٢٩، ص١م، ج١٣٩٧، ١المستقنع، ط
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ا من�ھ أن�ھ م�ذھب أھ�ل      د البھوتي باألشعریة اعتقادً   ولكن ربما اعتق  . اا بعیدً أمًر
السّنة والجماعة كما یطلقون على أنفسھم، واألمر كما ھو معلوم خالف ذلك، 
أضف إلى ذلك أنھ المذھب السائد في مصر في زمنھ، ولعل ھذا احتمال أقرب 

  . إلى الصواب واهللا أعلم
ی��صعب وب��الرغم م��ن ذل��ك ف��إن الحك��م القطع��ي عل��ى عقی��دة البھ��وتي    

 تكل�م فی�ھ ع�ن    -ح�سب علم�ي  –الجزم بھ؛ ألني ل�م أعث�ر ل�ھ عل�ى كت�اب واح�د                
العقیدة، أو دعى فیھ إلى منھج عق�دي مع�ین، وم�ا ل�دینا ھن�ا ل�یس إال مقدم�ة                   
لشروح كتب فقھیة لیس المقصود منھا إظھ�ار عقی�دة معین�ة، أو ال�دفاع ع�ن                

  . ھذا ویوضحھمذھب معین، كما أني لم أعثر على قول ألئمة معتبرین یبّین 
ومن جان�ب آخ�ر فق�د نق�ل البھ�وتي بع�ض الب�دع المخالف�ة لل�سنة م�ن             
الكتب األخرى، دون أن یعّلق علیھا أو یب�ّین بطالنھ�ا، مم�ا ق�د ُیفھ�م م�ن ذل�ك             

ویصح وقف عبده على حج�رة   "أنھ مقٌر لھا وال یخالفھا، نحو قول الحجاوي         
" ابھ��ا وإش��عال قنادیلھ��ا وإص��الحھا النب��ي َص��لَّى اللَّ��ُھ َعَلْی��ِھ َوَس��لََّم إلخ��راج تر  

ث��م نق��ل البھ��وتي ك��الم  "ألن فی��ھ قرب��ة ف��ي الجمل��ة: "وتعلی��ق البھ��وتي بقول��ھ
    .١الحجاوي عند شرحھ لمنتھى اإلرادات 

وقد لحظت في المباحث الفقھیة التي لھا صلة بالعقیدة م�ا ی�شیر إل�ى             
وھ�م  وی�صح الوق�ف عل�ى ال�صوفیة،         : "أنھ أجاز الوق�ف عل�ى ال�صوفیة فق�ال         

المشتغلون بالعبادات في غالب األوق�ات، المعروض�ون ع�ن ال�دنیا، ألن�ھ جھ�ة           
ا للم�ال، أو  فأم�ا م�ن ك�ان م�نھم جّماًع�      : "٣ ثم ذكر كالم شیخ اإلس�الم         .٢  "بر

ا غیر متخّلق باألخالق المحم�ودة، وال یت�أدب ب�اآلداب ال�شرعیة أو ك�ان فاس�قً               
    .٤ "فإنھ ال یستحق ذلك

وأن یكون قانع�ًا بالكفای�ة م�ن ال�رزق          : "فیة فقال كما أنكر أفعال الصو   
بحیث ال یمسك ما فضل عن حاجتھ، ال لبس خرقة أو ل�زوم ش�كل مخ�صوص             

 ف��ُیفھم م��ن ھ��ذا أن��ھ س��لك   .٥ "ذك��ره ال��شیخ تق��ي ال��دین. ف��ي اللب��سة ونحوھ��ا
  . مسلك شیخ اإلسالم في نقد الصوفیة

 باإلم�ام أحم�د     تأثره: اأوًل: مما سبق یتضح أّن عقیدة البھوتي ما یلي       
. أن�ھ عل�ى م�نھج األش�اعرة ف�ي تأوی�ل ال�صفات         : اثانًی� . من خالل ما نق�ل عن�ھ      

  . رجوعھ لكتب شیخ اإلسالم في أمور العقیدة وتأّثره بھا: اثالًث

                                                           

 .٣٣٨، ص٤شرح منتھى اإلرادات، ج . ٤٥٢، ص٣كشاف القناع، ج. ١
  .٣٣٨-٣٣٧، ص٤شرح منتھى اإلرادات، جھوتي، الب. ٢
 . ھو أبو العباس تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم بن تیمیةالمقصود بھ . ٣
 .١٥، ١٤، ص ١١الفتاوى، جابن تیمیة، مجموع . ٤
 .٣٤١-٣٤٠، ص٤شرح منتھى اإلرادات، جالبھوتي، . ٥
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ب اطا  

  وف او ن ادع

  :وفیھ عشرة أمور
أس��ھم البھ��وتي ف��ي إنك��ار بع��ض األفع��ال الت��ي كان��ت ت��سود ف��ي ذل��ك     

 وبی��ان أنھ��ا م��ن الب��دع المحدث��ة ف��ي اإلس��الم، وق��د حاول��ت جاھ��ًدا أن    الع��صر
  :أحصر جمیع البدع التي ذكرھا وھي

  .البدع في الطھارة: األمر األول
م�ن  ) وبم�ا ن�واه  (أي بالنی�ة  ) وال�تلفظ بھ�ا  : (یق�ول البھ�وتي  : ال�تلّفظ بالنی�ة  . ١

وف�ي  (أي ف�ي الوض�وء، والغ�سل، والت�یمم     ) ھن�ا (وضوء، أو غسل، أو تیمم،    
، وقال لم یفعلھ النَِّبيَّ َصلَّى   ١قالھ في الفتاوى المصریة     ) سائر العبادات بدعة  

ل�م یك�ن َرُس�وُل اللَّ�ِھ َص�لَّى اللَّ�ُھ            :  ٢وفي الھ�دي    . اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم وال أصحابھ    
نویت رفع الح�دث، وال اس�تباحة ال�صالة،    : َعَلْیِھ َوَسلََّم یقول في أول الوضوء  

وال أح��ٌد م��ن أص��حابھ ألبت��ة، ول��م ُی��رو عن��ھ ف��ي ذل��ك ح��رف واح��د، ال  ال ھ��و، 
  .   ٣بإسناد صحیح، وال ضعیف 

وفي : یقول البھوتي: التنحنح والمشي خطوات بقصد االستبراء من البول. ٢
الَحْمُد هللا الِذي : "مصنف عبدالرزاق أّن نوًحا علیھ السالم كان إذا خرج یقول

ذك���ره ) ویتنح��نح (  ٤" َق���ى ِف��يَّ َمْنَفَعَت��ُھ، َوَأْذَھ���َب َعنِّ��ي َأَذاه   َأَذاَقِن��ي َلذََّت��ُھ، َوَأبْ  
إْن احت�اج إل�ى   (وعن أحم�د نح�و ذل�ك    ) ویمشي خطوات(جماعة، زاد بعضھم    

لما فیھ من التنّزه من البول، فإّن عاّمة عذاب القبر منھ، كما        ) ذلك لالستبراء 
   .٥" یجب بإتفاق األئمةوال ذلك كلھ بدعة،:"الشیخ تقي الدینوقال . في الخبر
إّن التنحنح أو المشي خطوات عند البول، بھ�دف االس�تبراء ال            : أقول  

یك��ون ش��رًعا الزًم��ا، وإنم��ا ُیفع��ل عن��د الحاج��ة وب��دون تكّل��ف، ألن التكّل��ف أو   
التنّطع أو فعل ما ال حاجة إلیھ یجلب الوسوسة والحرج والم�شقة، وك�ل ذل�ك                

  .منھي في دیننا الحنیف

                                                           

، )ھـ٧٢٨ت(اوى المصریة البن تیمیة مختصر الفت) ھـ٧٧٧ت(البعلي، محمد الحنبلي . ١
 . ٥٣م، ص ١٩٨٧/ھـ١٤٠٧، دار الجیل، بیروت، ٢، ط)عبدالمجید سلیم: تحقیق(
، زاد المعاد في ھدي خیر العباد، )ھـ٧٥١ت(ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر . ٢
، مؤسسة الرسالة، بیروت، )شعیب األنؤوط وعبدالقادر األرنؤوط: تحقیق(، ٢٦ط

 .١٩٦، ص١م، ج١٩٩٤/ھـ١٤١٥
 .٨١، ص١كشاف القناع، ج. ٩٢، ص١حواشي االقناع، ج. ٣
وإنما وجدتھا في مصّنف ابن أبي شیبة، . لم أجد ھذه المقولة في مصّنف عبدالرزاق. ٤
 .٩، رقم ٧، ص١ج
. ٤٣، ص١البھوتي، إرشاد أولي النھى، ج. ٦٤، ٢١ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، ج. ٥

البھوتي، . ٦٢، ص١البھوتي، كشاف القناع، ج. ٧٨، ص١البھوتي، حواشي االقناع، ج
  .٧٠، ص١شرح منتھى اإلرادات، ج
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سألھ أب�و   : یقول البھوتي : د في وجوب غسل اللحم إلزالة النجاسة      االعتقا. ٣
وق��ال ال��شیخ تق��ي  ". ُیغ��ّسل: "الح��رث ع��ن اللح��م ُی��شترى م��ن الق��صاب؟ ق��ال  

   .١" بدعـة: "الدین
إّن غ��سل اللح��م المب��اح بأنواع��ھ المختلف��ة وس��یلة إل��ى إزال��ة     : أق��ول  

ال�شریعة ب�أي   النجاسة مما قد یعلق بھ م�ن ال�دم الم�سفوح، وال یتع�ارض م�ع       
حاٍل من األحوال، وإنما الغسل الذي خالطھ اعتقاد الغاسل أّن الدم المتبقي في 
العروق مما یجب إزالتھ فھذا الغسل المخالف لما كان علیھ الصحابة رضوان     

  .  اهللا تعالى علیھم
  .البدع في األذان: األمر الثاني

أي الم�ؤذن قب�ل   ) ول�ھ ویك�ره ق : (یق�ول البھ�وتي  : األذكار قبل األذان وبعده   . ١
أي اقرأھ��ا .  ١١١: اإلس��راء} َوُق��ِل اْلَحْم��ُد ِللَّ��ِھ الَّ��ِذي َل��ْم َیتَِّخ��ْذ َوَل��ًدا      {األذان 
 ٢) بع�ده ب�ذكر، قال�ھ ف�ي ش�رح العم�دة          (أي األذان   ) وك�ذلك إن وص�لھ    (ونحوه  

) اللھم صلي على محمد، ونحو ذلك: قولھ قبل اإلقامة(یكره ) و(ألنھ محدث، 
   .٣من المحدثات 

ب�األذان وال   ) وال ین�ادي  : (یقول البھوتي : األذان لصالة الجنازة والتراویح   . ٢
ك��شاف "وزاد ف��ي . ن��صا؛ ألن��ھ ل��م ینق��ل ) جن��ازة وت��راویح(ص��الة ) ل��ـ(غی��ره 
   .٤ألنھ محدث: عّلة أخرى فقال" القناع

ال تن��ازع ب��ین الفقھ��اء أن��ھ ال أذان وال إقام��ة ف��ي ش��يء م��ن       : أق��ول  
ت أو النواف�����ل كالعی�����دین أو الجن�����ازة أو الك�����سوف أو ال�����صلوات الم�����سنونا

االست��سقاء، وإنم��ا یكون��ان ف��ي المكتوب��ات ال غی��ر، وعل��ى ھ��ذا م��ضى عم��ل      
الصحابة والتابعین والفقھاء من بعدھم، والحكمة في ذل�ك ع�دم المماثل�ة ب�ین              

  . الفرض والنافلة
  .البدع في الصالة: األمر الثالث

أي –ف�إن زاد عل�ى التكبی�ر        : (یق�ول البھ�وتي   : الزیادة على تكبیرة اإلحرام   . ١
اهللا أكب��ر ) اهللا أكب��ر كبی��را، أو اهللا أكب��ر وأعظ��م، أو :  كقول��ھ-تكبی��رة اإلح��رام

   .٥ألنھ محدث. لھ ذلك) كره. وأجل ونحوه(

                                                           

، ١البھوتي، إرشاد أولي النھى، ج. ٢٩٦، ص ٢١ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، ج. ١
، ١البھوتي، شرح منتھى اإلرادات، ج. ٤٩، ص١البھوتي، كشاف القناع، ج. ٣٥ص
 ".أبو الحارث"، وجاء بلفظ ٥٥ص

، ١، ط)ھـ٧٢٨ت(شرح العمدة البن تیمیة، أحمد بن عبدالحلیم د شيء في لم أج. ٢
 .  م١٩٩٣/ھـ١٤١٣، مكتبة العبیكان، الریاض، )سعود العطیشان: تحقیق(
شرح منتھى . ٢٢١، ص١كشاف القناع، ج. ١٤٩، ص١إرشاد أولي النھى، ج. ٣

 .٢٦٦، ص١اإلرادات، ج
 .٢٦٠، ص١، جشرح منتھى اإلرادات. ٢١٧، ص١كشاف القناع، ج. ٤
 .٣٧٣، ص١شرح منتھى اإلرادات، ج. ٣٠٨، ص ١كشاف القناع، ج. ٥



 

 

 - ٩٧٢ - 

ال���صالة عب���ادة بدنی���ة عظیم���ة، ت���شتمل عل���ى أق���وال وأفع���ال   : أق���ول
وقی��ف، فأقوالھ��ا مخ�صوصة، واألص��ل فیھ�ا كم��ا ھ��و ف�ي العب��ادات األخ�رى الت    

وأفعالھا تثبت بما دّل علیھ القرآن الك�ریم أو ال�سنة ال�صحیحة المطھ�رة، ول�م       
یثبت عن النبي َصلَّى اللَّ�ُھ َعَلْی�ِھ َوَس�لََّم أن�ھ زاد ش�یًئا عل�ى التكبی�ر، ول�و وق�ع            

لذا تبقى ھذه الزیادة من باب إحداث شيء ف�ي ال�دین            . ذلك منھ لنقلھ أصحابھ   
َم�ْن َأْح�َدَث ِف�ي َأْمِرَن�ا َھ�َذا َم�ا            : ھ َص�لَّى اللَّ�ُھ َعَلْی�ِھ َوَس�لَّمَ        وھذا منھي عنھ لقول   

ویجب االقتصار على ما جاء عن النب�ي َص�لَّى        . أي باطل . ١َلْیَس ِمْنُھ َفُھو َرّد     
َص�لُّوا  : "اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم دون زیادة أو نقصان لقول�ھ َص�لَّى اللَّ�ُھ َعَلْی�ِھ َوَس�لَّمَ             

  . ٢" َأْیُتُموِني ُأَصلِّيَكَما َر
ول�یس لإلم�ام اعتی�اد ال�صالة     : (یق�ول البھ�وتي  : تكرار ال�صالة المفروض�ة    . ٢

مرتین، وجعل الثانیة ع�ن فائت�ة أو غیرھ�ا، واألئم�ة متفق�ون عل�ى أّن�ھ بدع�ة                 
یج�وز فع�ل ظھ�رین ف�ي     :  ال ٤، وفي واضح ابن عقیل   ٣مكروھة، ذكره الشیخ    

  .٥) یوم
وفعل الجمع في المسجد   : (یقول البھوتي : في البیوت أداء صالة الجماعة    . ٣

َخْیُر َصَالِة اْلَمْرِء ِف�ي    : "لعموم حدیث ) جماعة أولى من أْن یصلوا في بیوتھم      
. ب�ل َت�ْرُك الجم�ع م�ع ال�صالة ف�ي البی�وت بدع�ة        ( ٦" َبْیِتِھ ِإالَّ ال�صََّالَة اْلَمْكُتوَب�ةَ    

  .٧...) مخالفة للسنة
أجمع أھل العل�م    : "قال ابن المنذر  : قول البھوتي ی: قضاء الحائض للصالة  . ٤

على إسقاط ف�رض ال�صالة عنھ�ا ف�ي أی�ام الح�یض، وعل�ى أّن ق�ضاء م�ا ف�ات                  
 لقولھ َصلَّى اللَّ�ُھ َعَلْی�ِھ َوَس�لََّم لفاطم�ة       ٨،  "عنھا في أیام حیضھا لیس بواجب     

  . ٩" ِإَذا َأْقَبَلْت الَحْیَضة َفَدِعي الصََّالة: "بنت أبي حبیش

                                                           

 .٩سبق تخریجھ، ص . ١
 .٧٢٤٦، رقم ٣٥٣، ص٤، ج٦٠٠٨، رقم ٩٣، ص٤رواه البخاري، ج. ٢
، )ھـ٨٠٣ت(البعلي، أبو الحسن . ٢١٦، ص٢٣ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، ج. ٣

: تحقیق(، )ھـ٧٢٨ت(اإلسالم ابن تیمیةاألخبار العلمیة من االختیارات الفقھیة لشیخ 
 .١٢١، دار العاصمة، ص )محمد العثیمین

 . ٥٧٥، ص٢جابن عقیل، الواضح، . ٤
 .٤٣٥، ص١كشاف القناع، ج. ٥
رواه البخاري، كتاب األدب، باب ما یجوز من الغضب والشّدة ألمر اهللا تعالى، ص . ٦

رھا، باب استحباب صالة رواه مسلم، كتاب صالة المسافرین وقص. ٦١١٣، رقم ١٥٢٨
 . ١٨٢٥، رقم ٣١٧، ص ...النافلة في بیتھ

 .٤٨٩، ص١كشاف القناع، جالبھوتي،  . ٢٤، ص٢١ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، ج. ٧
 .   ٣٩ابن المنذر، اإلجماع، ص. ٨
رواه . ٣٢٠، رقم ٨٨رواه البخاري، كتاب الحیض، باب إقبال المحیض وإدباره، ص . ٩

 . ٧٥٣، رقم ١٤٨، ١٤٧ باب المستحاضة، ص مسلم، كتاب الحیض،
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ا روت ُمَعاَذَة َقاَلْت َسَأْلُت َعاِئَشَة َما َباُل اْلَح�اِئِض َتْق�ِضي ال�صَّْوَم،              ولم
. َأْنِت ُقْلُت َل�ْسُت ِبَحُروِریَّ�ٍة َوَلِكنِّ�ى َأْس�َألُ         ١َوَال َتْقِضي الصََّالَة؟ َفَقاَلْت َأَحُروِریٌَّة      

اللَّ�ُھ َعَلْی�ِھ َوَس�لََّم َذِل�َك َفُن�ْؤَمُر      ُكنَّا َنِحیُض َعَلى َعْھِد َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى       : "َفَقاَلْت
   .٢ِبَقَضاِء الصَّْوِم َوَال ُنْؤَمُر ِبَقَضاِء الصََّالِة 

اإلنك�ار علیھ�ا أن تك�ون م�ن أھ�ل ح�روراء          " أحروریة"ومعنى قولھا   
وھي مك�ان تن�سب إلی�ھ الخ�وارج، ألنھ�م ی�رون عل�ى الح�ائض ق�ضاء ال�صالة            

ى مرقوا منھ؛ وألنھ یشق لتك�رره وط�ول         كالصوم لفرط تعمقھم في الدین، حت     
ویتوجھ : مدتھ، فإْن أحبت القضاء فظاھر نقل األثرم التحریم، قال في الفروع  

  .٣یكره، لكنھ بدعة : احتمال
  ٤ویك�ره اخت�صار     : (یق�ول البھ�وتي   : جمع آیات السجود ف�ي ركع�ة واح�دة        . ٥

غیر صالة أو وقت واحد في ) آیات السجود، وھو أْن یجمعھا في ركعة واحدة
كالھم�ا  : ق�ال الموف�ق  . لئال یسجد لھ�ا ) یسجد فیھا أو أْن یسقطھا من قراءتھ    (

معلًل��ا " ش��رح منتھ��ى اإلرادات" وزاد ف��ي  .٥وفی��ھ إخ��الل بالترتی��ب  . مح��دث
  .٦ألن كًلا منھما لم ینقل عن السلف بل ُنقلت كراھیتھ : فقال

 یت�رك س�جدات الق�رآن،       لم یكن الرسول َصلَّى اللَّ�ُھ َعَلْی�ِھ َوَس�لَّمَ         : أقول
َسَجَد َوْجِھ�ى ِللَّ�ِذى     : في سجوده : بل إنھ حیث یبلغ آیة سجدة كّبر وسجد قائًلا        

اللَُّھ�مَّ اْكُت�ْب ِل�ي ِبَھ�ا        : وربم�ا ق�ال   . ٧َخَلَقُھ َوَشقَّ َس�ْمَعُھ َوَب�َصَرُه ِبَحْوِل�ِھ َوُقوَِّت�ھِ         

                                                           

موضع على میلین منھا نزل بھ الخوارج الذین خالفوا : وقیل. ھي قریة بظاھر الكوفة: قیل. ١
، )ھـ٦٢٦ت(الحموي، یاقوت بن عبداهللا : ُینظر. علي بن أبي طالب رضي اهللا عنھ فُنسبوا إلیھا

 . ٢٤٥ ص ،٢م، ج١٩٧٧/ھـ١٣٩٧معجم البلدان، دار صادر، بیروت، 
رواه مسلم، . ٣٢١، رقم ٨٨رواه البخاري، كتاب الحیض، باب إقبال المحیض وإدباره، ص . ٢

 . ٧٦١رقم . ١٤٩، ص ...كتاب الحیض، باب وجوب قضاء الصوم
، مؤسسة )عبداهللا التركي: تحقیق(، ١، كتاب الفروع، ط)ھـ٧٦٣ت(ابن مفلح، محمد المقدسي . ٣

-١٨٢، ص١البھوتي، كشاف القناع، ج. ٣٥٢، ص١ج م،٢٠٠٣/ھـ١٤٢٤الرسالة، بیروت، 
 .٢٢٠، ص١البھوتي، شرح منتھى اإلرادات، ج. ١٨٣

 ).جمع(وفي شرح منتھى اإلرادات للبھوتي بلفظ . ٤
، دار ھجر، )عبداهللا التركي: تحقیق(، ١، الكافي، ط)ھـ٦٢٠ت(عبداهللا بن أحمد ابن قدامة، . ٥

ما مكروٌه؛ وألنھ ُمْحَدٌث، وفیھ إخالل وكالھ: ٣٠٣، ص ١م، ج١٩٩٧/ھـ١٤١٨الجیزة، 
 . بالترتیب

شرح منتھى اإلرادات، . ٤٢٥، ص١كشاف القناع، ج . ٢٦١، ص ١إرشاد أولي النھى، ج. ٦
 .٥٢٣، ص١ج
كتاب ھـ، ١٤١٧، مكتبة المعارف، الریاض، )محمد األلباني: تعلیق(، ٢سنن أبي داود، ط. ٧

، )ھـ٢٧٩ت(الترمذي، محمد بن عیسى . ١٤١٤، رقم ٢٤٤الصالة، باب ما یقول إذا سجد، ص 
أبواب السفر، ھـ، ١٤١٧، مكتبة المعارف، الریاض، )محمد األلباني: تعلیق(، ١سنن الترمذي، ط

محمد بن یزید ابن ماجھ، . ٥٨٠، رقم ٥٨٠، ص ١باب ما یقول في سجود القرآن، ج
ارف، الریاض، كتاب إقامة ، مكتبة المع)محمد األلباني: تعلیق(، ١، سنن ابن ماجھ، ط)ھـ٢٧٣ت(

النسائي، أحمد بن سنن . ١٠٥٤، رقم ٣٣٥الصلوات والسنة فیھا، باب سجود القرآن، ص 
، مكتبة المعارف، )محمد األلباني: تعلیق(، ١، سنن النسائي، ط)ھـ٣٠٣ت(شعیب بن علي 

 .  حصحی: قال األلباني في ھذه السنن. ١١٢٩، رقم ١٨٣الریاض، كتاب التطبیق، نوع آخر، ص 
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ا ِلي ِعْنَدَك ُذْخ�ًرا، َوَتَقبَّ�ْل ِمنِّ�ي َكَم�ا     ِعْنَدَك َأْجًرا، َوَضْع َعنِّي ِبَھا ِوْزًرا، َواْجَعْلھَ   
  . ١َتَقبَّْلَت ِمْن َعْبِدَك َداُوَد 

أما جمع آیات سجدات القرآن بعد ختم القرآن في صالة التراویح ف�ي             
الركعة األخیرة، لیسجد بالمأمومین جمیًعا فھي بدعة، وتشریع من عن�د غی�ر     

  . ٢ا ما أشار إلیھ السیوطي اهللا تعالى، وحدث لیس لھ أصل ُیذكر،  وھذ
وق��راءة : یق��ول البھ��وتي : ق��راءة األنع��ام ف��ي ركع��ة واح��دة ف��ي الت��راویح   . ٦

كم��ا یفعل��ھ بع��ض الن��اس بدع��ة . -أي ف��ي ص��الة الت��راویح–األنع��ام ف��ي ركع��ة 
    .٣قالھ الشیخ تقي الدین . إجماًلا

ال یوجد دلیل على قراءة سورة األنع�ام ف�ي ركع�ة واح�دة، وم�ا         : أقول
ول�و س�ّلمنا ب�ذلك ففی�ھ       . ٤ل بھ البعض من حدیث ابن عباس ال أص�ل ل�ھ             استد

تخصیص لفضل ھ�ذه ال�سورة دون غیرھ�ا وال دلی�ل عل�ى ذل�ك، ك�ذلك ال دلی�ل           
على تخصیصھا في صالة التراویح، أضف إل�ى ذل�ك م�ا ق�د یلح�ق الن�اس م�ن                
المشقة والتعب لطولھا حیث تبل�غ مائ�ة وخم�س وس�تون آی�ة، مم�ا ق�د ی�ؤدي                    

  . ط البعض وضجرھم من تلك العبادةإلى سخ
وأم�ا ص�الة الرغائ�ب وال�صالة        : (یق�ول البھ�وتي   : صالة الرغائب واأللفی�ة   . ٧

وأما لیلة  :  قال الشیخ، وقال    .٥األلفیة لیلة نصف شعبان فبدعة ال أصل لھما         
الن��صف م��ن ش��عبان ففیھ��ا ف��ضل وك��ان م��ن ال��سلف م��ن ی��صلي فیھ��ا، لك��ن        

    .٦) مساجد بدعةاالجتماع فیھا إلحیائھا في ال
إّن الصالة التي تكون في أول جمع�ة م�ن رج�ب، والت�ي ُت�سمى         : أقول

، لم ی�سّنھا رس�ول اهللا َص�لَّى اللَّ�ُھ َعَلْی�ِھ َوَس�لََّم وال أح�د              ٧الرغائب بدعة منكرة  

                                                           

، رقم ٥٧٧، ص ١سنن الترمذي، أبواب السفر، باب ما یقول في سجود القرآن، ج. ١
 .   حسن: قال األلباني فیھما. ٥٧٩

، األمر باالتباع والنھي عن االبتداع، )ھـ٩١١ت(عبدالرحمن بن أبي بكر السیوطي، . ٢
 .٧١م، ص ١٩٨٨/ھـ١٤٠٨، دار الكتب العلمیة، بیروت، )مصطفى عطا: تحقیق(، ١ط
 .٤٠٤، ص١البھوتي، كشاف القناع، ج. ٧٤، ص٢٣ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، ج. ٣
، )حمدي السلفي: تحقیق(، المعجم الكبیر، )ھـ٣٦٠ت(الطبراني، سلیمان بن أحمد . ٤

 . ١٢٩٣٠، رقم ٢١٥، ص١٢مكتبة ابن تیمیة، القاھرة، ج
شیرازي، ، كتاب المجموع شرح المھذب لل)ھـ٦٧٦ت(النووي، یحیى بن شرف . ٥
 .  ٥٤٩، ص ٣، مكتبة اإلرشاد، جّدة، ج)محمد نجیب المطیعي: تحقیق(
، ١البھوتي، إرشاد أولي النھى، ج. ٨١، ص٢٣ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، ج. ٦

، ١البھوتي، شرح منتھى اإلرادات، ج. ٤٢٠، ص١البھوتي، كشاف القناع، ج. ٢٥٨ص
 .٥١٩ص

) ھـ٦٦٠ت(اإلمامین الجلیلین العز بن عبدالسالمابن الصالح في المساجلة العلمّیة بین . ٧
محمد األلباني : تحقیق(، ٢حول صالة الرغائب المبتدعة، ط) ھـ٦٤٣ت(وابن الصالح

ابن تیمیة، مجموع . ٤١ھـ، ص١٤٠٥، المكتب اإلسالمي، بیروت، )ومحمد الشاویش
 . ٨٢، ٨١، ص ٢٣الفتاوى، ج
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من خلفائھ ولم یستحّبھا ص�حابتھ والت�ابعون واألئم�ة الم�شھورون، م�ع أنھ�م            
  . ألعمالأحرص الناس على الخیر، وفضائل ا

فإنھ موضوع مكذوب عل�ى      ١وما روي في صالة الرغائب من حدیث        
وس��بب ذل��ك وج��ود اب��ن  . ٢رس��ول اهللا َص��لَّى اللَّ��ُھ َعَلْی��ِھ َوَس��لََّم باتف��اق األئم��ة  

م��ن ع��دم . ٤وم��ا قی��ل ف��ي ص��الة الرغائ��ب ُیق��ال ف��ي ص��الة األلفی��ة  . ٣جھ��ضم 
ح�دث م�ن ت�أخیر الن�اس     باإلضافة إلى م�ا ق�د ی  . ٥صحة األحادیث الواردة فیھا  

في تلك الصالة لیًلا، فینامون بعدھا مم�ا ی�ؤدي إل�ى أْن تف�وتھم ص�الة الفج�ر،                
  . ٦ویصبحون كسالى

  .البدع في الفجر: األمر الرابع
وكذا ما یفعل قبل الفج�ر م�ن الت�سبیح،          : یقول البھوتي : األذكار قبل الفجر  . ١

 أول�ي النھ�ى ل�دقائق    إرش�اد "و " ك�شاف القن�اع  "وزاد في . والنشید، والدعاء 
مما یفعلھ المؤذن رافًعا بھ صوتھ لیس بم�سنون ع�ن أح�د             : فیقول" المنتھى  

ق�ال اب�ن الج�وزي ف�ي كت�اب تلب�یس       . من العلماء، بل ھو من البدع المكروھ�ة  
ومنھم من . قد رأینا من یقوم اللیل كثیًرا على المنابر فیعظ ویذّكر   : "٧إبلیس  

ع فیمن�ع الن�اس م�ن ن�ومھم ویخل�ط عل�ى       یقرأ سوًرا من الق�رآن ب�صوت مرتف�     
   .٨" المتھجدین قراءتھم وكل ذلك من المنكرات

                                                           

 من رجب، َفِإنََّھا َلْیَلٌة ُتَسمِّیَھا اْلَمالِئَكُة ال َتْغُفُلوا َعْن َأوَّل جمعة: حدیث طویل. ١
، كتاب الموضوعات من )ھـ٥٩٧ت(ابن الجوزي، عبدالرحمن بن علي : ُینظر...الرََّغاِئُب

، مكتبة أضواء السلف، )نور الدین بن شكري: تحقیق(، ١األحادیث المرفوعات، ط
 .  ٤٣٨-٤٣٦، ص٢م، ج١٩٩٧/ھـ١٤١٨الریاض، 

، ص ٢٣ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، ج. ٤١، ٤، مساجلة علمّیة، ص ابن الصالح. ٢
٨٢، ٨١ . 

، میزان اإلعتدال في نقد الرجال، دار المعرفة، )ھـ٧٤٨ت( الذھبي، محمد بن أحمد .٣
، لسان المیزان، )ھـ٨٥٢ت(ابن حجر، أحمد بن علي . ١٤٣، ١٤٢، ص٣بیروت، ج

ر البشائر اإلسالمیة، بیروت، ، دا))ھـ١٤١٧ت(عبدالفتاح أبو غّدة: عنایة(، ١ط
  .  ٥٥٥، ٥٥٤، ص٥م، ج٢٠٠٢/ھـ١٤٢٣

سمیت بذلك ألنھ ُیقرأ في ركعاتھا المائة بسورة اإلخالص عشر مرات، بعد سورة . ٤
أبو شامة، عبدالرحمن بن إسماعیل : ُینظر. الفاتحة، وھي صالة طویلة مستثقلة

عة النھضة الحدیثة، مكة، ، مطب٢، الباعث على انكار البدع والحوادث، ط)ھـ٦٦٥ت(
 .    ٣٢م، ص ١٩٨١/ھـ١٤٠١

ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بكر . ٤٤٣-٤٤٠، ص٢ابن الجوزي، الموضوعات، ج. ٥
، )عبدالرحمن المعّلمي: تحقیق(، ١، المنار المنیف في الصحیح والضعیف، ط)ھـ٧٥١ت(

 . ٦٦ص م، ١٩٩٦/ھـ١٤١٦دار العاصمة، الریاض، 
 .٤٤٣، ص٢موضوعات، جابن الجوزي، ال. ٦
، تلبیس إبلیس، دار القلم، بیروت، ص )ھـ٥٩٧ت(بن الجوزي عبدالرحمن البغداديا. ٧

١٣٣. 
شرح منتھى . ٢٢٦، ص١كشاف القناع، ج. ١٤٩، ص١إرشاد أولي النھى، ج. ٨

 .٢٦٦، ص١اإلرادات، ج
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األذان عبادة، ومدار األم�ر فی�ھ االتب�اع، ف�ال یج�وز لن�ا الزی�ادة                 : أقول
َمْن َأْحَدَث ِف�ي  : وال النقصان إال بدلیل، انطالًقا من قولھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلَّمَ      

وم��ن ھن��ا ف��إّن ھ��ذه األذك��ار   .  أي باط��ل .١ْیَس ِمْن��ُھ َفُھ��و َرّد َأْمِرَن��ا َھ��َذا َم��ا َل�� 
وغیرھا كلھا لم تك�ن عل�ى عھ�د النب�ي َص�لَّى اللَّ�ُھ َعَلْی�ِھ َوَس�لََّم وال عل�ى عھ�د                      
أصحابھ، َفَتْرُكَھا أولى، من باب االقتداء برس�ول اهللا َص�لَّى اللَّ�ُھ َعَلْی�ِھ َوَس�لََّم،                 

  .  لیھمواتباع الصحابة رضوان اهللا ع
یق��ول البھ��وتي بع��د ذك��ر :  ون��داء األم��راء٢التثوی��ب ف��ي غی��ر أذان الفج��ر . ٢

اء ون��د. والن��داء بال��صالة بع��د األذان  :  كراھ��ة التثوی��ب ف��ي غی��ر أذان الفج��ر   
  . ٣الصالة یا أمیر المؤمنین، ونحوه؛ ألنھ بدعة :األمراء بعد األذان، وھو قول

؛ لحدیث َأِب�ي    ٤ع الفقھاء   التثویب سنة في أذان الفجر عند جمی      : أقول
ُكْنُت ُأَؤذُِّن ِلَرُس�وِل اِهللا َص�لَّى اللَّ�ُھ َعَلْی�ِھ َوَس�لََّم َوُكْن�ُت َأُق�وُل ِف�ي                   : َمْحُذوَرَة َقالَ 

َأَذاِن الَفْج��ِر اَألوَِّل َح��ىَّ َعَل��ى اْلَف��َالِح ال��صََّالُة َخْی��ٌر ِم��َن النَّ��ْوِم ال��صََّالُة َخْی��ٌر ِم��َن  
   .٥َأْكَبُر اللَُّھ َأْكَبُر َال ِإَلَھ ِإالَّ اللَُّھ النَّْوِم اللَُّھ 

ویك��ره . وُخ��ّص الفج��ر لم��ا یع��رض للن��ائم م��ن التكاس��ل ب��سبب الن��وم   
َأَمَرِن�ي َرُس�وُل اِهللا َص�لَّى اللَّ�ُھ     : التثویب في غیر الفجر لما روي َعْن ِبَالٍل َق�الَ    

                                                           

 . ٩سبق تخریجھ ص . ١
الصالة خیر من : على الفالحالتثویب في أذان الفجر أن یقول المؤذن بعد قولھ حّي . ٢

  .٥٢٠ابن منظور، لسان العرب، مادة ثوب، ص . النوم
 .٢٢١، ص١كشاف القناع، ج. ٢٦٦، ص١شرح منتھى اإلرادات، ج. ٣
كراھة التثویب في غیر الفجر عند الجمھور، وجوازه في جمیع األوقات عند بعض . ٤

، المبسوط، دار المعرفة، )ھـ٤٩٠ت( السرخسي، شمس الدین :الحنفیة: ُینظر. الشافعیة
، بدائع الصنائع )ھـ٥٨٧ت(الكاساني، أبو بكر بن مسعود . ١٣١، ١٣٠، ص١بیروت، ج

. ١٤٨، ص١م، ج١٩٨٦/ھـ١٤٠٦، دارالكتب العلمیة، بیروت، ٢في ترتیب الشرائع، ط
: توثیق(، ١، االستذكار، ط)ھـ٤٦٣ت(ابن عبدالبر، یوسف بن عبداهللا : المالكیة

ابن رشد، أبو . ٧٥، ص٤، ج١٩٩٣/ھـ١٤١٤، دار قتیبة، دمشق، )عبدالمعطي قلعجي
، دار الغرب ٢، ط)محمد حجي: تحقیق(، البیان والتحصیل، )ھـ٥٢٠ت(الولید القرطبي

الشافعي، محمد بن : الشافعیة. ٤٣٦، ص١م، ج١٩٨٨/ھـ١٤٠٨اإلسالمي، بیروت، 
اء، المنصورة، ، دار الوف)رفعت عبدالمطلب: تحقیق(، ١، األم، ط)ھـ٢٠٤ت(إدریس 
، الحاوي )ھـ٤٥٠ت(الماوردي، علي بن محمد . ١٨٧، ص٢م، ج٢٠٠١/ھـ١٤٢٢

علي معّوض وعادل : تحقیق(الكبیر في فقھ مذھب اإلمام الشافعي رضي اهللا عنھ، 
: الحنابلة. ٥٦، ٥٥، ص٢م، ج١٤١٤/١٩٩٤، دار الكتب العلمیة، بیروت، )عبدالموجود

ابن . ٣٩٩، ص١ أبو عمر، الشرح الكبیر، ج.٤٢٠، ٤١٩، ص١ابن قدامة، المغني، ج
 . ١٠، ٩، ص٢مفلح، الفروع، ج

سنن . ٥٠٠، رقم ٩٢سنن أبي داود، كتاب األذان، باب التثویب في أذان الفجر، ص . ٥
سنن ابن ماجھ، كتاب األذان . صحیح: ، قال األلباني٦٤٧، رقم ١٠٩النسائي، ص 

 . ٧١٦ ، رقم٢٣٧والسنة فیھا، باب السنة في األذان، ص 
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َوَعْن�ُھ أی�ًضا   . ١ِني َأْن ُأَث�وَِّب ِف�ي اْلِع�َشاِء    َعَلْیِھ َوَسلََّم َأْن ُأَثوَِّب ِفي اْلَفْج�ِر َوَنَھ�ا    
: َفَقال. َفِقیَل ُھَو َناِئم . َأنَُّھ َأَتى النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ُیْؤِذُنُھ ِبَصَالِة الَفْجرِ         

َفَثَب�َت  . ْأِذیِن الَفْج�رِ َف�ُأِقرَّْت ِف�ي َت�   . الصََّالُة َخْیٌر ِمَن النَّْوِم الصََّالُة َخْیٌر ِمَن النَّ�ْومِ   
  . ٢اَألْمُر َعَلى َذِلك

أّم�ا بالن�سبة لبدع�ة ن�داء األم�راء، َفِإنَّ�ُھ َلمَّ�ا َق�ِدَم ُعَم�ُر َمكَّ�َة، َأَت�اُه َأُب��و              
الصََّالَة َیا َأِمیَر الُمْؤِمِنیَن، َحيَّ َعَلى الصََّالِة، َحيَّ َعَلى : َمْحُذوَرَة َوَقْد َأذََّن َفَقال

َأَمْجُن�وٌن َأْن�ت؟ َأمَّ�ا      ! َوْیَح�كَ : َق�الَ . ة، َحيَّ َعَلى الَفَالِح، َح�يَّ َعَل�ى الَف�َالحِ         الصََّال
  .ولو كان سنة لم ینكره.  ٣َكاَن ِفي ُدَعاِئَك الِذي َدَعْوَتَنا، َما َنْأِتیَك َحتَّى َتْأِتَیَنا 

: عن سعید بن جبیر قال    : یقول البھوتي : المداومة على القنوت في الفجر    . ٣
، ٤رواه ال�دارقطني  . الُقُن�وُت ِف�ي الَفْج�ِر ِبْدَع�ة      : أشھد على ابن عباس أّنھ قال     

ش��رح "وزاد ف��ي . كبقی��ة ال��صلوات. وألنھ��ا ص��الة مفروض��ة فل��م ی��سن فیھ��ا  
َم��ا َزاَل َرُس��ُوُل اللَّ��ِھ َص��لَّى اللَّ��ُھ  : "وأم��ا ح��دیث أن��س: فق��ال" منتھ��ى اإلرادات

ففی�ھ   .٥رواه أحم�د وغی�ره   ". َفْج�ِر َحتَّ�ى َف�اَرَق ال�دُّْنَیا      َعَلْیِھ َوَس�لََّم َیْقُن�ُت ِف�ي الْ       
   .١أنھ أراد بھ طول القیام، فإنھ یسمى قنوتًا : ، ویحتمل٦مقال 

                                                           

، ٧١٥، رقم ١٣٨سنن ابن ماجھ، كتاب األذان والسنة فیھا، باب السنة في األذان، ص. ١
 .ضعیف: قال األلباني

 ٧١٦، رقم ٢٣٧رواه ابن ماجھ، كتاب األذان والسنة فیھا، باب السنة في األذان، ص. ٢
 .  صحیح: قال األلباني

حمد الجمعة : تحقیق(، ١ ط، المصّنف،)ھـ٢٣٥ت(عبداهللا بن محمد ابن أبي شیبة، . ٣
ابن . ٣٥٣١، رقم ٢٦٣، ص٢ھـ، ج١٤٢٥، مكتبة الرشد، الریاض، )ومحمد اللحیدان

، ١، األوسط في السنن واإلجماع واإلختالف، ط)ھـ٣١٨ت(المنذر، محمد بن إبراھیم 
الھندي، علي المتقي . ٥٧، ص٣، دار طیبة، الریاض، ج)صغیر بن حنیف: تحقیق(
، مؤسسة )الشیخ حیاني: ضبط(، ٥ل في سنن األقوال واألفعال، ط، كنز العما)ھـ٩٧٥ت(

 .   ٣٤١، ٣٤٠، ص٨م، ج١٩٨٥/ھـ١٤٠٥الرسالة، بیروت، 
شعیب : تحقیق(، ١، سنن الدارقطني، ط)ھـ٣٨٥ت(الدارقطني، علي بن عمر البغدادي . ٤

، ٣٦٨، ٣٦٧، ٢م، ج٢٠٠٤/ھـ١٤٢٤، مؤسسة الرسالة، بیروت، )األرنؤوط وآخرین
 . ١٦٨٨رقم 

، رقم ٩٥، ص٢٠رواه أحمد في مسنده بإسناد ضعیف من حدیث أنس بن مالك، ج. ٥
والبیھقي في السنن الكبرى، . ١٦٩٢، رقم ٩٥٧، ص٣ورواه الداقطني، ج. ١٢٦٥٧

 .٣١٠٥، ٣١٠٤، رقم ٢٨٧، ص٢ج
حبیب الرحمن : تحقیق(، ٢، المصنف، ط)ھـ٢١١ت(عبدالرزاق بن ھمام الصنعاني، . ٦

، ٤٩٦٤، رقم ١١٠، ص٣م، ج١٩٨٣/ھـ٤٠٣ب اإلسالمي، بیروت، ، المكت)األعظمي
قال األلباني، محمد . ١٢٦٥٧، رقم ٩٥، ص٢٠إسناده ضعیف، ج: قال شعیب األرنؤوط

في سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرھا السيء في ) ھـ١٤٢١ت(ناصر الدین 
 رقم ،١٤١، ص ١٢م، ج١٩٩٢/ھـ١٤١٢، مكتبة المعارف، الریاض، ١األمة، ط

 . وھذا لم یصح، ألن مداره على أبي جعفر الرازي: وقال البعض. منكر: ٥٥٧٤
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محال أْن یواظب النبي َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم على القنوت طول : أقول
ل�صحابة  حیاتھ وال یتواتر ذلك ویأتینا من طرق ضعیفة واھیة، ویقول بعض ا 

أّم��ا ع��ن قنوت��ھ َص��لَّى اللَّ��ُھ َعَلْی��ِھ َوَس��لََّم فق��د ك��ان للن��وازل أحادی��ث  . أن��ھ بدع��ة
َبَع�َث النَِّب�يُّ َص�لَّى اللَّ�ُھ َعَلْی�ِھ َوَس�لََّم َس�ْبِعیَن َرُجًل�ا              : "حدیث َأَن�سٍ  : كثیرة؛ منھا 

ي ُس�َلْیٍم ِرْع�ٌل َوَذْك�َواُن ِعْن�َد     ِلَحاَجٍة ُیَقاُل َلُھُم اْلُقرَّاُء، َفَعَرَض َلُھْم َحیَّ�اِن ِم�ْن َبِن�           
ِبْئُر َمُعوَنَة َفَقاَل اْلَقْوُم َواللَِّھ َما ِإیَّاُكْم َأَرْدَن�ا ِإنََّم�ا َنْح�ُن ُمْجَت�اُزوَن               : ِبْئٍر ُیَقاُل َلَھا  

ى اللَّ�ُھ َعَلْی�ِھ   ِفي َحاَجٍة ِللنَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَس�لََّم َفَقَتُل�وُھْم، َف�َدَعا النَِّب�يُّ َص�لَّ       
  .٢" َوَسلََّم َعَلْیِھْم َشْھًرا ِفي َصَالِة اْلَغَداِة، َوَذِلَك َبْدُء اْلُقُنوِت َوَما ُكنَّا َنْقُنُت

  .البدع في األذكار: األمر الخامس
ق���راءة (واألص���حاب ) وك���ره أحم���د: (یق���ول البھ���وتي: الق���راءة باأللح���ان. ١

لنَِّبيَّ َصلَّى اللَّ�ُھ َعَلْی�ِھ َوَس�لََّم ذك�ر ف�ي      لما روي أن ا) ھي بدعة : وقال. األلحان
َأْن ُیَتَخ��َذ الُق��َرآَن َمَزاِمی��َر ُیَق��دُِّموَن َأَح��َدُھْم ِل��ْیَس ِب��َأْقَرِئِھْم وَال "أش��راط ال��ساعة 

واأللح�ان  . وألن اإلعج�از ف�ي لف�ظ الق�رآن ونظم�ھ           ٣ َأْفَضِلِھْم ِإالَّ ِلُیْغِن�َیُھْم ِغَن�اء     
   .٤تغّیره 

إذا ك��ان الغ��رض م��ن التلح��ین ھ��و تح��سین ال��صوت ب��القراءة     : أق��ول  
وإخراج الحروف سلیمة من مخارجھا، م�ع تطبی�ق أحك�ام التجوی�د، ومراع�اة          
الوقوف والمدود، فلم یقل أحٌد بتحریمھ، ألن الصوت الح�سن یزی�د ف�ي جم�ال       

ِھ الق��رآن، ول��ھ وق��ع عل��ى نف��س ال��سامع، وق��د َق��اَل َرُس��وُل اهللا َص��لَّى اللَّ��ُھ َعَلْی�� 
ك�ذلك اس�تمع   . ٥" َلْیَس ِمنَّا َمْن َلْم َیَتَغنَّ ِباْلُقْرآِن َوَزاَد َغْیُرُه َیْجَھُر ِب�ھِ  : "َوَسلََّم

َی�ا َأَب�ا   : "رسول اهللا َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم إلى أب�ي موس�ى األش�عري فق�ال َل�ھُ           
  . ٦" ُموَسى َلَقْد ُأوِتیَت ِمْزَماًرا ِمْن َمَزاِمیِر آِل َداُوَد

                                                                                                                                        

، ١شرح منتھى اإلرادات، ج. ٣٩٧، ص١كشاف القناع، ج. ٨٠الروض المربع، ص . ١
 .٤٩٩-٤٩٨ص

، رقم ١٠٠٤رواه البخاري، كتاب المغازي، باب غزوة الرجیع ورعل وذكوان، ص . ٢
ومواضع الصالة، باب استحباب القنوت في جمیع رواه مسلم، كتاب المساجد . ٤٠٨٨

 . ١٥٤٩، رقم ٢٧٤الصلوات، ص 
 .١٦٠٤٠، رقم ٤٢٧، ص٢٥مسند اإلمام أحمد، ج. ٣
شرح منتھى . ٤٠٨، ص١كشاف القناع، ج. ٢٦٣، ص١إرشاد أولي النھى، ج. ٤

 .٥٢٧، ص١اإلرادات، ج
، ص ...)أو اجھروا بھوأسروا قولكم (رواه البخاري، كتاب التوحید، باب قولھ تعالى . ٥

 . ٧٥٢٧، رقم ١٨٦٠
،  ١٢٨٨رواه البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن، ص . ٦

رواه مسلم، كتاب فضائل القرآن، باب استحباب تحسین الصوت بالقرآن، . ٥٠٤٨رقم 
 . ١٨٥٢، رقم ٣٢١ص 
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أما إْن كان التلحین ُأرید بھ التطری�ب وإظھ�ار جم�ال ال�صوت فح�سب                 
دون التقّید باألحكام وآداب التالوة كما یفعلھ بعض الجھال فھو المكروه وھو            

  . ١وھذا ما أشار إلیھ فقھاء الحنابلة . مراد اإلمام أحمد
والب��اء  ب��الغین المعجم��ة   ٢وك��ره أحم��د التغبی��ر : یق��ول البھ��وتي: التغبی��ر. ٢

ال : بدع���ة ومح���دث ونق���ل أب���و داود : وق���ال. الموح���دة ونھ���ى ع���ن اس���تماعھ 
   .٣ھو بدعة؟ قال حسبك : قیل. وال تستمعھ: ونقل یوسف. یعجبني

خّلف��ت ببغ��داد ش��یًئا : "ذك��ر ش��یخ اإلس��الم نقًل��ا ع��ن ال��شافعي أن��ھ ق��ال 
م وُسئل اإلما". أحدثتھ الزنادقة یسمونھ التغبیر یصدون بھ الناس عن القرآن   

إن�ھ ی�رق علی�ھ القل�ب،        : ، قی�ل ل�ھ    "ھ�و مح�دث أكرھ�ھ     : "أحمد بن حنب�ل فق�ال     
ال یبل��غ بھ��م ھ��ذا   : " أُیھج��رون؟ فق��ال : قی��ل ل��ھ ". ال تجل��سوا معھ��م : "فق��ال
  . ٤"كّلھ

التغبی��ر وإْن ك��ان بق��صد التق��رب إل��ى اهللا تع��الى ھ��و م��ن الب��دع : أق��ول  
صائد الملّحن��ة المحدث��ة، وق��د أنك��ر معظ��م العلم��اء ك��ل ص��ور التغبی��ر م��ن الق��     

واألناشید وغیرھا، واعتبارھا من البدع المحدث�ة، والتق�ّرب إل�ى اهللا تع�الى ال               
  .   یكون إال بما شرع من كتابھ، وثبت من سنة نبیھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم

ویك�ره لإلم�ام رف�ع یدی�ھ       : (یق�ول البھ�وتي   : رفع الخطیب یدیھ حال الدعاء    . ٣
 ٦ وال�شافعیة   ٥ھو بدعة، وفاًق�ا للمالكی�ة       : قال المجد ) ةحال الدعاء في الخطب   

  .   ٧وغیرھم 
رفع الخطیب یدیھ أثناء ال�دعاء ل�یس م�ن ال�سنة ب�ل ھ�و بدع�ة         : أقول

؛ ألن النب��ي َص��لَّى اللَّ��ُھ َعَلْی��ِھ َوَس��لََّم ل��م یفعل��ھ وال    ١عن��د كثی��ر م��ن أھ��ل العل��م  
  .الصحابة الكرام

                                                           

، ٥ مجموع الفتاوى، جابن تیمیة،. ٦٧٢- ٦٦٩، ص٢تلبیس إبلیس، جابن الجوزي، . ١
 .  ٤٨٥- ٤٨٢، ص١ابن القیم، زاد المعاد، ج. ٥٥ص

ُیَھلِّلوَن وُیَردِّدوَن الصَّْوَت بالِقراءِة وغیِرھا ُسمُّوا بھا َألنَّھم : قوٌم ُیَغبُِّروَن ِبِذكِر اللَّھ أي. ٢
). ھـ٨١٧ت(الفیروزآبادي، محمد بن یعقوب . الباِقیِة: ُیَرغِّبوَن الناَس في الغاِبَرِة أي

م، مادة ١٩٨٠/ھـ١٤٠٠القاموس المحیط، الھیئة المصریة العامة للكتاب، القاھرة، 
 . ٩٨، ص٢غبر، ج

 .١٦٢، ص٤كشاف القناع، ج. ٣
، ٨وإلیھ ذھب ابن مفلح في الفروع، ج. ٣٢١، ص١١مجموع الفتاوى، جابن تیمیة، . ٤

، )ھـ٨٨٥ت(وتبعھ المرداوي في اإلنصاف، المرداوي، علي بن سلیمان . ٣٧٨ص
، ١اإلنصاف  في معرفة الراجح من الخالف على مذھب اإلمام المبجل أحمد بن حنبل، ط

 .٣٤٣، ص٨م، ج١٩٥٥/ھـ١٣٧٤، السّنة المحمدیة، القاھرة، )محمد الفقي:  تحقیق(
، المطبعة الكبرى األمیریة، ٢، شرح مختصر خلیل، ط)ھـ١١٠١ت(الخرشي، محمد . ٥

 .١١١، ص٢ھـ، ج١٣١٧مصر، 
 . م أجد من ذكر شیَئا من الشافعیة عن حكم رفع الخطیب یدیھ في الدعاء یوم الجمعةل. ٦
 عن أبو البركات لم ٥١٥، ص١كشاف القناع، جھذا الكالم الذي نسبھ البھوتي في . ٧

 .أجده
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اَرُة ْبن ُرَؤْیَبَة ِبْشَر ْبَن َمْرَواَن َعَلى  بل إنھم أنكروا فعلھ حین َرَأى ُعمَ      
َقبََّح اللَُّھ َھاَتْیِن اْلَیَدْیِن، َلَق�ْد َرَأْی�ُت َرُس�وَل اللَّ�ِھ َص�لَّى              : (اْلِمْنَبِر َراِفًعا َیَدْیِھ َفَقالَ   

  . ٢  )ْصَبِعِھ اْلُمَسبَِّحِةَوَأَشاَر ِبِإ. اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َما َیِزیُد َعَلى َأْن َیُقوَل ِبَیِدِه َھَكَذا
فالحدیث دلیل على نفي ھذا الفعل من الرسول َصلَّى اللَُّھ َعَلْی�ِھ َوَس�لََّم           

ویستثنى من ذلك دعاء الخطیب بنزول الغی�ث أو     . واالكتفاء باإلشارة بإصبعھ  
َن ِوَج�اَه   لما ثبت َأنَّ َرُجًلا َدَخَل َیْوَم اْلُجُمَع�ِة ِم�ْن َب�اٍب َك�ا      -االستسقاء-بإمساكھ  

اْلِمْنَبِر َوَرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاِئٌم َیْخُطُب َفاْسَتْقَبَل َرُسوَل اِهللا َصلَّى 
اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َقاِئًما َفَقاَل َیا َرُسوَل اِهللا َھَلَكِت اْلَمَواِشي َواْنَقَطَعِت السُُّبُل َفاْدُع            

اللَُّھ�مَّ اْس�ِقَنا   : "َل َفَرَفَع َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َیَدْیِھ َفَقالَ  اَهللا ُیِغیُثَنا َقا  
  . ٣ ...." اللَُّھمَّ اْسِقَنا

ق��ال . بمخل��وق: االس��تعاذة ال تك��ون: یق��ول البھ��وتي: االس��تعاذة ب��المخلوق. ٤
ل  وق��ا .٤" ال��دعاء عن��د قب��ر مع��روف التری��اق المج��رب     : "إب��راھیم الحرب��ي 

   .٥" قصده للدعاء عنده رجاء اإلجابة بدعٌة، ال قربٌة باتفاق األئمة: "شیخنا
الدعاء عند القبر أو تحري الدعاء عنده رجاء اإلجابة في دفع           : أقول

ضرٍّ أو جلب منفعٍة، واالعتقاد ب�أّن ھ�ذا القب�ر ھ�و دواء ش�افي لكاف�ة األس�قام                   
  .إنما ھو بدعة منكرة، وال أصل لھا

  . البدع في الجنازة:األمر السادس
. ، ن�ّص علی�ھ    )ویك�ره النع�ي، وھ�و الن�داء بموت�ھ         : (یق�ول البھ�وتي   : النعي. ١

ِإیَّ���اُكْم َوالنَّْع���َي، َف���ِإنَّ النَّْع���َي ِم���ْن َعَم���ِل  : "لح���دیث. ال یعجبن���ي: ونق���ل ص���الح

                                                                                                                                        

، ١ابن القیم، زاد المعاد، ج. ٨٤الباعث على إنكار البدع والحوادث، ص أبو شامة، . ١
السیوطي، األمر باالتباع والنھي عن . ١٣٨ار العلمیة، ص البعلي، األخب. ٤٢٨ص

 .  ٩٨االبتداع، ص 
، رقم ٣٥٠، ٣٤٩رواه مسلم، كتاب الجمعة، باب تخفیف الصالة والخطبة، ص . ٢

٢٠١٦ . 
، ٢٤٥رواه البخاري، كتاب االستسقاء، باب االستسقاء في المسجد الجامع، ص . ٣

 . ١٠١٣، رقم ٢٤٦
 . ٦٧، ص ٢٧لفتاوى، جابن تیمیة، مجموع ا. ٤
ھذا اإلتفاق عند الحنابلة كما ذكر ابن . ٥٤٣، ٥٤٢، ص١البھوتي، كشاف القناع، ج. ٥

وھو ما ذھب إلیھ الشافعیة باستثناء قبر . ٨٧، ص ٢٧تیمیة في مجموع الفتاوى، ج
أما عند الحنفیة فلم أجد شیًئا عن الدعاء وإنما عن القراءة . الرسول صلى اهللا علیھ وسلم

وأما عند المالكیة فالقول بجواز الدعاء عند . ي مكروھة عند أبي حنیفة بخالف محمدوھ
، البحر الرائق شرح )ھـ٩٧٠ت(ابن نجیم، زین الدین بن إبراھیم بن محمد : ُینظر. القبر

، دار الكتب العلمیة، بیروت، )زكریا عمیرات: ضبط(، ١كنز الدقائق في فروع الحنفیة، ط
، إرشاد السالك إلى )ھـ٧٩٩ت(ابن فرحون، إبراھیم . ٣٨١، ص ٥م، ج١٤١٨/١٩٩٧

، مكتبة العبیكان، الریاض، )محمد الھادي: تحقیق(، ١أفعال المسالك، ط
 . ٢٧٦، ص٤الماوردي، الحاوي الكبیر، ج. ٧٩١، ص٢م، ج٢٠٠٢/ھـ١٤٢٣
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 والنع�ي المع�روف ف�ي     .١رواه الترمذي عن ابن مسعود مرفوًع�ا      ". الَجاِھِلیَِّة
   .٢ساء بدعة محّرمة مصر تفعلھ الن

ویك�ره ال�صوت وال�ضجة عن�د     : (یقول البھوتي  : رفع الصوت مع الجنازة   . ٢
ولو بق�راءة   (أي مع الجنازة    ) معھا(رفع الصوت   ) وكذا(ألنھ محدث،   ) رفعھا

" أْن ُتتبع الجنازُة بصوٍت أو نارٍ    : "لنھي النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلَّمَ     ) أو ذكر 
 ذلك ما ُیفعل عند الصالة عل�ى الجن�ازة م�ن إن�شاد ال�شعر، وذك�ر            وأشد من . ٣

   .٤األوصاف التي قد یكون أكثرھا كذًبا، بل ھو من النیاحة 
. وأْن ُتتب��ع بم��اء ورد ونح��وه : (یق��ول البھ��وتي : التبخی��ر عن��د االحت��ضار . ٣

وقالھ مالك وغی�ره  . یكره في ظاھر كالمھم ) ومثلھ التبخیر عند خروج روحھ    
  . ٥ة ألنھ بدع

أْن یوضع على القب�ر     : (یقول البھوتي : تقدیم الطعام والشراب مع الجنازة    . ٤
كالتي یسمونھ  ) الطعام والشراب، لیأخذه الناس، وإخراج الصدقة مع الجنازة       

إْن ل��م یك��ن ف��ي الورث��ة محج��ور علی��ھ، أو   ) بدع��ة مكروھ��ة. (كف��ارة: بم��صر
) الصدقة عند القبر(لقبر أي الذبح عند ا) وفي معنى ذلك. (غائب، وإّال فحرام

  .٦فإّن ذلك محدث، وفیھ ریاء 
وال یق�ول ف�ي   : یقول البھوتي : عند حمل الجنازة  " سّلم یرحمك اهللا  : "قول. ٥

بسم اهللا، وعلى مّلة َرُس�وِل      : "سّلْم یرحمك اهللا، فإنھ بدعة، بل     : حمل السریر 
  .  ٧نصا. ویذكر اهللا إذا ناول السریر. اللَِّھ

ل      أجد ف�ي الكت�ب المعتب�رة م�ن ی�ذكر مث�ل ھ�ذا عن�د الح�دیث ح�ول              لم  : ق

  . حمل المیت ودفنھ

التبّسم، (لمتبع الجنازة   ) ویكره: (یقول البھوتي : التبّسم عند تتبع الجنازة   . ٦
وال��ضحك أش��د من��ھ، والتح��دث ف��ي أم��ر ال��دنیا، وك��ذا م��سحھ بیدی��ھ أو ب��شيء  

                                                           

، رقم ٣٠٢، ص ٢سنن الترمذي، أبواب الجنائز، باب ما جاء في كراھیة النعي، ج. ١
 .ضعیف : ل األلباني، قا٩٨٤

  .٥٦٠، ص١كشاف القناع، ج. ٢
، رقم رقم ٥٧٠كتاب الجنائز، باب في اتباع المیت بالنار، ص سنن أبي داود، . ٣

البھوتي، . ٣٦٦، ص١البھوتي، إرشاد أولي النھى، ج. ضعیف: ، قال األلباني٣١٧١
 .١٣١، ص٢البھوتي، شرح منتھى اإلرادات، ج. ٦٠٢، ص١كشاف القناع، ج

 .٢١٧، ص١كشاف القناع، ج. ٤
". بدعة"بدون ذكر لفظة : ٣٦٩، ص ٣جالفروع، العبارة مأخوذة من ابن مفلح، . ٥

. ٢١٧، ص١البھوتي، كشاف القناع، ج. ٣٦٦، ص١البھوتي، إرشاد أولي النھى، ج
 .١٣٢، ص٢البھوتي، شرح منتھى اإلرادات، ج

 . ٦٢٠، ص١كشاف القناع، ج. ٦
 .١٢٧ ص،٢شرح منتھى اإلرادات، ج. ٧
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ھ�و بدع�ة یخ�اف      : و المع�الي  قال أب . بمنعھ كالقبر، وأولى  : وقیل) علیھا تبرًكا 
  .١منھ على المیت 

ل  یجب على من یتبع الجن�ازة ع�دم التب�ّسم وم�ن ب�اب أول�ى ع�دم             :ق

الضحك وكذلك عدم التحدث ف�ي أم�ر م�ن أم�ور ال�دنیا، ب�ل إّن العلم�اء كرھ�وا                     
الك��الم ف��ي الجن��ازة وأوجب��وا الت��زام ال��سكوت، لم��ا فی��ھ م��ن الت��شویش عل��ى      

د، فقد َرَأى َعْب�ُد اِهللا ْب�ُن َم�ْسُعوٍد َرُجًل�ا َی�ْضَحُك ِف�ي              المشیعین المتفكرین بالمعا  
  ٢". َأَتْضَحُك َوَأْنَت َتْتَبُع ِجَناَزًة، َواِهللا َلا ُأَكلُِّمَك َأَبًدا : "ِجَناَزٍة َفَقاَل

، َبَلَغَنا َأنَّ َأَبا الدَّْرَداِء َنَظَر ِإَلى َرُج�ٍل َی�ْضَحُك ِف�ي َجَن�اَزةٍ         ":ع قتا قال       

ھذا ما . ٣" َأَما َكاَن ِفي َما َرَأْیَت ِمْن َھْوِل الَمْوِت َما ُیْشِغُلَك َعْن الضَِّحك: َفَقاَل
كان علیھ السلف رض�وان اهللا عل�یھم وھ�و خ�الف م�ا ن�راه الی�وم مم�ن ی�شھد             

  .   الجنازة وھو یلھو أو یضحك أو یتكلم في المیراث أو ماذا خّلف للورثة
: یقول البھوتي : أو الصالة عنده أو قصده ألجل الدعاء      التمّسح عند القبر    . ٧
وال ب��أس . (كع��ادة الح��ي) ویق��رب من��ھ(أي قّدام��ھ ) ویق��ف الزائ��ر أم��ام القب��ر(

وأّم��ا التم��ّسح ب��ھ، وال��صالة عن��ده، أو ق��صده ألج��ل  . بالی��د(أي القب��ر ) بلم��سھ
الدعاء عنده، معتقًدا أن الدعاء ھن�اك أف�ضل م�ن ال�دعاء ف�ي غی�ره، أو الن�ذر             

فل��یس ھ��ذا م��ن دی��ن الم��سلمین، ب��ل ھ��و مم��ا : فق��ال ال��شیخ. ل��ھ، أو نح��و ذل��ك
  . ٤) ُأحدث من البدع القبیحة التي ھي من شعب الشرك

ل       ٥قال شیخنا : " التمّسح بالقبر وتقبیلھ غیر مستحب، قال ابن القیم:ق

وك��ذلك ... وھ��ذه األم��ور المبتدع��ة عن��د القب��ور مرات��ب أبع��دھا ع��ن ال��شرع       
  . ٦ " للقبر والتمّسح بھ وتقبیلھالسجود 

ویك��ره : (یق��ول البھ��وتي : كراھ��ة المبی��ت عن��د القب��ر وتجصی��صھ ونح��وه   . ٨
 وتقبیلھ، والطواف    ٧وتجصیصھ وتزویقھ، وتخلیقھ    (أي القبر   ) المبیت عنده 

                                                           

كشاف القناع، . ٣٦٦، ص١إرشاد أولي النھى، ج. ٣٦٩، ص٣ابن مفلح، الفروع، ج. ١
 . ١٣٢ ، ١٣١، ص٢شرح منتھى اإلرادات، ج. ٦٠٣، ص١ج
: تحقیق(، ١، الجامع لشعب اإلیمان، ط)ھـ٤٥٨ت(البیھقي، أحمد بن الحسین . ٢

. ٤٦٠، ٤٥٩، ص١١جم، ٢٠٠٣/ھـ١٤٢٣، مكتبة الرشد، الریاض، )عبدالعلي حامد
 . ٧٢٥، ٧٢٤، ص١٥الھندي، كنز العمال، ج

: تحقیق(، في تاریخ مدینة دمشق، )ھـ٥٧١ت(أخرجھ ابن عساكر، علي بن الحسن . ٣
 .  ١٩٤، ص٤٧، دار الفكر، ج)عمر العموري

 .٦٢١، ص١البھوتي، كشاف القناع، ج. ١٧٨، ص٢٤مجموع الفتاوى، جابن تیمة، . ٤
  .   شیخ اإلسالم ابن تیمیة.٥
( ، إغاثة اللھفان في مصاید الشیطان، )ھـ٧٥١ت(ابن قیم الجوزیة، شمس الدین  .٦

 . ٣٩٨، ص١، دار ابن الجوزي، ج)علي الحلبي: تحقیق
: أي: ، فقال١٤٢، ص٢شرح البھوتي ھذه الكلمة في كتابھ شرح منتھى اإلرادات، ج. ٧

 . طلیھ بالطیب
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بھ وتبخیره، وكتابة الرقاع إلیھ، ودّسھا في األنقاب، واالستشفاء بالتربة من   
  . ١ھ من البدع ، ألّن ذلك كل)األسقام

ل  ال یج�وز رف�ع القب�ور وبناؤھ�ا وتجصی�صھا؛ ألن ھ�ذا ل�م یثب�ت              :ق

عن النبي َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم، بل الثابت ھو النھي عن ذل�ك، لح�دیث َج�اِبٍر        
ُیْقَع�َد  َنَھى َرُسوُل اللَّ�ِھ َص�لَّى اللَّ�ُھ َعَلْی�ِھ َوَس�لََّم َأْن ُیَج�صََّص اْلَقْب�ُر، َوَأْن                   : "َقاَل

ول�م یك�ن م�ن    : "وھ�ذا م�ا یؤك�ده اب�ن الق�یم بقول�ھ           . ٢" َعَلْیِھ، َوَأْن ُیْبَن�ى َعَلْی�ھِ     
ھدیھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم تعلیة القب�ور وال بناؤھ�ا ب�آجر، وال بحج�ر ول�ِبن،                  
وال تشییدھا، وال تطیینھا، وال بن�اء القب�اب علیھ�ا، فك�ل ھ�ذا بدع�ة مكروھ�ة،             

وقد بعث َعِلىَّ ْب�َن َأِب�ى َطاِل�ٍب رض�ي اهللا          . ھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلَّمَ    مخالفة لھدی 
   .٣" عنھ ِإَلى الَیَمِن، َأَال َیَدَع ِتْمَثاًال ِإالَّ َطَمْسُھ، َوَال َقْبًرا ُمْشِرًفا ِإالَّ َسوََّاُه

وینبغي عدم كتابة شيء على القبر كاس�م المت�وفى وت�اریخ الوف�اة أو          
تزكی��ة ل��ھ، أوغیرھ��ا مم��ا ل��م یثب��ت ع��ن النب��ي َص��لَّى اللَّ��ُھ َعَلْی��ِھ َوَس��لََّم؛  كتاب��ة 

َنَھى َرُسوُل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم َأْن ُیْكَتَب َعَلى الَقْبِر : "لحدیث َجاِبٍر َقاَل
وكل ما ُیفعل عند القب�ر م�ن أم�ور ال أص�ل لھ�ا ف�ي الكت�اب وال ف�ي                    . ٤" َشيٌء

ولم ترد عن الصحابة الكرام فھ�ي م�ن الب�دع والمح�دثات الدخیل�ة عل�ى         السنة  
  .الشریعة، وتكون رًدا على أصحابھا

وق�ول القائ�ل م�ع      : (یقول البھوتي : مع تتبع الجنازة  " استغفروا لھ : "قول. ٩
   .٥عند أحمد وكرھھ ) بدعة: استغفروا لھ، ونحوه: الجنازة

ل      ْن ُتتب�ع الجن�ازة بق�ول اس�تغفروا ل�ھ،      أ  ٦ لقد كره كثیر من العلم�اء     :ق

  .غفر اهللا لھ، وقالوا إنھ بدعة محدثة، ولم أجد قوًلا معتبًرا یقول بجواز ذلك
واجتماع الن�اس للزی�ارة كم�ا ھ�و         : یقول البھوتي : اجتماع الناس للعزاء  . ١٠

  . ١أبرُأ إلى اهللا منھ : المعتاد بدعة، قال ابن عقیل

                                                           

 . ٦١١، ص١كشاف القناع، ج. ١٣١الروض المربع، ص . ١
، رقم ٣٩٠، ٣٨٩رواه مسلم، كتاب الجنائز، باب النھي عن تجصیص القبر، ص . ٢

٢٢٤٥ . 
ابن القیم، . ٢٢٤٣رقم . ٣٨٩رواه مسلم، كتاب الجنائز، باب األمر بتسویة القبر، ص . ٣

 .٥٢٤، ص١زاد المعاد، ج
سنن ابن ماجھ، كتاب الجنائز، باب ما جاء في النھي عن البناء على القبور، ص . ٤

 .صحیح: ، قال األلباني١٥٦٣، رقم ٤٩٨
كشاف . ٣٦٦، ص١إرشاد أولي النھى، ج. ٣٦٣، ص ٢أبو عمر، الشرح الكبیر، ج. ٥

 .١٣١، ص٢شرح منتھى اإلرادات، ج. ٦٠٣، ص١القناع، ج
ابن . ١١٢٩٧، ١١٢٩٥، ١١٢٩٤رقم . ٤٤٨، ص٤ابن أبي شیبة، المصنف، ج. ٦

، رقم ١٢٥، ص٤لسنن الكبرى، جالبیھقي، ا. ٣٩٠، ٣٨٩، ص٥المنذر، األوسط، ج
٧١٨٣ . 
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ل ء المیت، وھو ما كرھھ الشافعي حی�ث        من البدع االجتماع لعزا    :ق

وأكره المآتم، وھ�ي الجماع�ة، وإْن ل�م یك�ن لھ�م بك�اء، ف�إّن ذل�ك یج�دد                     : یقول
  .  ٢الحزن ویكلف المؤنة مع ما مضى فیھ من األثر

لقي   ب  وكان من ھدی�ھ َص�لَّى اللَّ�ُھ َعَلْی�ِھ َوَس�لََّم تعزی�ة أھ�ل                ":قال 

لعزاء وُیقرأ لھ القرآن، ال عند قبره وال      المیت، ولم یكن من ھدیھ أْن یجتمع ل       
  . ٣"غیره، وكل ھذا بدعة حادثة مكروھة

  .البدع في االعتكاف: األمر السابع
وم��ا روى ح��رب : یق��ول البھ��وتي: اعتك��اف الم��رأة ف��ي غی��ر الم��سجد 

بإسناد جید عن ابن عب�اس أن�ھ ُس�ئل ع�ن ام�رأة َجَعَل�ت علیھ�ا أن تعتك�ف ف�ي            
أبغُض األعمال إلى اهللا البدع، فال اعتكاف إال ف�ي  بدعة، و: فقال. مسجد بیتھا 

   .٥أْي من شأنھ أن تقام فیھ. ٤مسجد تقام فیھ الصالة 
اختلف الفقھاء في مكان اعتكاف المرأة، ف�ذھب الجمھ�ور إل�ى            : أقول

أنھا كالرجل ال یصح اعتكافھا إال في المسجد، وعلى ھذا ف�ال ی�صّح اعتكافھ�ا                
أم��ا الحنفی��ة فق��الوا بج��واز اعتك��اف . ٦تق��ّدم ف��ي بیتھ��ا لح��دیث اب��ن عب��اس الم

  . ٧المرأة في مسجد بیتھا؛ ألنھ ھو الموضع لصالتھا، فیتحقق انتظارھا فیھ
ویت���ضح للباح���ث أّن الم���رأة إذا أرادت االعتك���اف فإنھ���ا تعتك���ف ف���ي  
الم��سجد إذا ل��م یك��ن ف��ي ذل��ك مح��ذور ش��رعي لح��دیث اب��ن عب��اس المتق��ّدم،        

ِبيَّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم اْعَتَكَف َمَعُھ َبْعُض ِنَساِئِھ َوِھَي ولحدیث َعاِئَشَة َأنَّ النَّ
ُمْسَتَحاَضٌة َتَرى الدََّم، َفُربََّما َوَضَعِت الطَّْسَت َتْحَتَھا ِمَن الدَِّم، َوَزَعَم َأنَّ َعاِئَشَة   

  . ٨اَنُة َتِجُدُه َكَأنَّ َھَذا َشْيٌء َكاَنْت ُفَل: َرَأْت َماَء اْلُعْصُفِر َفَقاَلْت

                                                                                                                                        

، اآلداب )ھـ٧٦٣ت(ابن مفلح، عبداهللا بن محمد . ٤١١، ص٣ابن مفلح، الفروع، ج. ١
، مؤسسة الرسالة، بیروت، )شعیب األرنؤوط وعمر القّیام: تحقیق(، ٣الشرعیة، ط

 .٣٣٥، ص١البھوتي، حواشي االقناع، ج. ٣٠٩، ص٢م، ج١٩٩٩/ھـ١٤١٩
 .٢٧٩، ٢٧٨، ص٥ وقد نقل عنھ النووي في المجموع، ج.٦٣٨، ص١األم، ج. ٢
 .  ٥٦٥، ص٢وبھ قال المرداوي في اإلنصاف، ج. ٥٢٧، ص١زاد المعاد، ج. ٣
، رقم ٥١٩، ص٤البیھقي، السنن الكبرى، ج. ١٤١، ص٥ابن مفلح، الفروع، ج. ٤

٨٥٧٢ . 
شرح منتھى . ١٧٣، ص٢كشاف القناع، ج. ٤٧٦، ص١إرشاد أولي النھى، ج. ٥

 . ٣٩٧، ص٢ادات، جاإلر
، دار )محمد حجي: تحقیق(، ١، الذخیرة، ط)ھـ٦٨٤ت(القرافي، أحمد بن إدریس . ٦

. ٥٠٥، ص ٦النووي، المجموع، ج. ٥٣٥، ص ٢جم، ١٩٩٤الغرب اإلسالمي، بیروت، 
 .٤٦٤، ٤٦١، ص ٤ابن قدامة، المغني، ج

 .١١٩، ص٣السرخسي، المبسوط، ج. ٧
 . ٣٠٩، رقم ٨٥ اعتكاف المستحاضة، ص رواه البخاري، كتاب الحیض، باب. ٨
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وأیًضا حدیث َعاِئَشَة َرِضَي اُهللا َعْنَھا، َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَس�لََّم         
،  ١َأَراَد َأْن َیْعَتِكَف، َفَلمَّ�ا اْن�َصَرَف ِإَل�ى اْلَمَك�اِن الَّ�ِذي َأَراَد َأْن َیْعَتِك�َف ِإَذا َأْخِبَی�ٌة          

آْلِب�رَّ َتُقوُل�وَن ِبِھ�نَّ؟ ُث�مَّ     : "َحْفَصَة ، َوِخَباُء َزْیَن�َب،  َفَق�الَ  ِخَباُء َعاِئَشَة، َوِخَباُء   
ول��و ك��ان اعتك��اف . ٢" اْن��َصَرَف َفَل��ْم َیْعَتِك��ْف، َحتَّ��ى اْعَتَك��َف َع��ْشًرا ِم��ْن َش��وَّاٍل

. المرأة في بیتھا جائز العتكف أزواج النبي َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم في بیوتھن
  . كان في االعتكاف محذور شرعي فال تعتكفلكن إْن

  .البدع في عاشوراء: األمر الثامن
وم��ا : (یق��ول البھ��وتي : تخ��صیص ی��وم عاش��وراء باالكتح��ال وغی��ره   

روي ف��ي ف��ضل االكتح��ال، واالخت��ضاب، واالغت��سال، والم��صافحة، وال��صالة    
وكذا ما یروى ف�ي م�سح رأس الیت�یم، وأك�ل            ). فكذب(أي یوم عاشوراء    ) فیھ
فكل ذلك كذب على النَِّبيِّ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَس�لََّم   . أو الذبح ونحو ذلك   . وبالحب

  .٣بدعة ال یستحب شيء منھ عند أئمة الدین : وقیل ذلك. 
ورد في فضل االكتحال یوم عاشوراء ما ُنسب إلى النبي َصلَّى           : أقول

ْثِم�ِد َی�ْوَم َعاُش�وَراَء َل�ْم َتْرَم�ْد َعْیُن�ُھ            َم�ِن اْكَتَح�َل ِباإلِ    : "اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم أن�ھ ق�ال      
،  ٥إسناده ضعیف لوجود جویبر   : قال البیھقي   ". عیناه أبًدا : "ویروى. ٤" َأَبًد

  . ٧ لم یلق ابن عباس  ٦والضحاك 
رووا أنھ من اكتحل یوم عاش�وراء ل�م یرم�د ذل�ك     : "قال شیخ اإلسالم    

 الع���ام، ف���صار أق���وام الع���ام، وم���ن اغت���سل ی���وم عاش���وراء ل���م یم���رض ذل���ك 
یستحبون یوم عاشوراء االكتحال واالعتسال والتوس�عة عل�ى العی�ال واح�داث          

                                                           

ابن منظور، لسان . بیت من وبر أو شعر أو صوف، یكون على عمودین أو ثالثة. ١
 . ١٠٨٥، ص ٢العرب، ج

، رقم ٤٨٩، ٤٨٨رواه البخاري، كتاب اإلعتكاف، باب األخبیة في المسجد، ص . ٢
٢٠٣٤. 

 .١٦٢، ص٢كشاف القناع، ج. ٣٩٩، ص١حواشي االقناع، ج. ٣
: تعلیق(، الدرایة في تخریج أحادیث الھدایة، )ھـ٨٥٢ت(ابن حجر، أحمد بن علي  .٤

 . ٢٨١، ٢٨٠، ص١، دار المعرفة، بیروت، ج)عبداهللا الیماني
جویبر تصغیر جابر، یقال اسمھ جابر، وجویبر لقب، ابن سعید، أبو القاسم البلخي، . ٥

العقیلي، محمد بن : ُینظر. عیننزیل الكوفة، رواي التفسیر، ضعیف جًدا، مات بعد األرب
، دار الصمیعي، )حمدي السلفي: تحقیق(، ١، كتاب الضعفاء، ط)ھـ٣٢٢ت(عمرو 

، ١الذھبي، میزان االعتدال، ج. ٢٠٦، ٢٠٥، ص١م، ج٢٠٠٠/ھـ١٤٢٠الریاض، 
 . ٤٢٧ص

: أبو القاسم الضحاك بن مزاحم الھاللي البلخي الخراساني، صدوق كثیر اإلرسال، یقال. ٦
كان یطوف علیھم على حمار، توفي بخراسان :  مدرستھ ثالثة آالف صبي، یقالكان في

، ١، مشاھیر ُعلماء األمصار، ط)ھـ٣٥٤ت(ابن حبان، محمد بن أحمد ). ھـ١٠٥(سنة 
. ٢٢٧م، ص ١٩٩٥/ھـ١٤١٦، دار الكتب العلمیة، بیروت، )مجدي الّشوري: تعلیق(

 . ٣٢٦، ٣٢٥، ص٢الذھبي، میزان اإلعتدال، ج
ابن الجوزي، . ٣٥١٧، رقم ٣٣٤، ص٥جبیھقي، الجامع لشعب اإلیمان، ال. ٧

 . ٥٧٣، ص٢الموضوعات، ج
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وھذه بدعة أصلھا من المتعصبین بالباط�ل عل�ى الح�سین           . أطعمة غیر معتادة  
ولم یستحب . وتلك بدعة أصلھا من المتعصبین بالباطل لھ، وكل بدعة ضاللة        

وكم�ا  : "وقال ك�ذلك ".  ھذا وال ھذاأحد من أئمة المسلمین األربعة وغیرھم ال  
ی��ذكرون ف��ي ف��ضائل عاش��وراء م��ا ورد م��ن التوس��عة عل��ى العی��ال، وف��ضائل    
المصافحة والحناء والخضاب واالغتسال ونح�و ذل�ك، وی�ذكرون فیھ�ا ص�الة،               
وكل ھذا كذب على رسول اهللا َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم، لم ی�صّح ف�ي عاش�وراء              

    .  ١" إال فضل صیامھ
وأما أحادیث االكتح�ال واالدھ�ان   : "وفي السیاق نفسھ یقول ابن القیم   

والتطّیب یوم عاشوراء فمن وضع الكذابین، وق�ابلھم اآلخ�رون فاتخ�ذوه ی�وم              
وك��ل م��ا روي ف��ي ف��ضل   : "قائًل��ا وك��ذلك أی��ده اب��ن رج��ب   .  ٢" ت��أّلم وح��زن 

االكتح���ال ف���ي ی���وم عاش���وراء واالخت���ضاب واالغت���سال فی���ھ، فموض���وع ال      
  .٤وإلى ما تقدم ذھب إلیھ المتأخرون . ٣"یصّح

  .البدع في الحج: األمر التاسع
) وشھر السالح عند قدوم: (یقول البھوتي: احتفاالت خاصة بقدوم الحاج. ١ 

م�ا یفعل�ھ الح�اج    :  ومثل�ھ  ٥ )محرمة: الشیخزاد . بدعة: تبوك(الحاج الشامي  
  .٦المصري لیلة بدر في المحل المعروف بجبل الزینة 

وإْن أخط��أ : (یق��ول البھ��وتي : إع��ادة الوق��وف بعرف��ة عن��د الوق��وف خط��أً    . ٢
ظنا منھم أنھ (بأْن وقفوا الثامن أو العاشر ) الناس فوقفوا في غیر یوم عرفة   

 ال��دارقطني بإس��ناده ع��ن عب��دالعزیز ب��ن  لم��ا روى. ن��صا) ی��وم عرف��ة أج��زأھم
َی�ْوُم َعَرَف�َة اْلَی�ْوُم الَّ�ِذى     : " قال َرُس�وُل اللَّ�ِھ َص�لَّى اللَّ�ُھ َعَلْی�ِھ َوَس�لَّمَ         : ُأسید قال 

                                                           

: تحقیق(، ١، منھاج السّنة النبویة،  ط)ھـ٧٢٨ت(أحمد بن عبدالحلیمابن تیمیة، . ١
 .٣٩، ص٧، ج٥٥٥، ص٤م، ج١٩٨٦/ھـ١٤٠٦، )محمد رشاد سالم

 .٧٥المنار المنیف، ص . ٢
 فیما لمواسم العام من ، لطائف المعارف)ھـ٧٩٥ت( أحمد ابن رجب، عبدالرحمن بن. ٣

دمشق، . ، دار ابن كثیر)یاسین محمد الّسواس: تحقیق(، ٥الوظائف، ط
 .١١٢صم، ١٩٩٩/ھـ١٤٢٠

، الآللي المصنوعة في األحادیث )ھـ٩١١ت(السیوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر . ٤
، محمد عبدالرؤف المناوي. ١١١، ١١٠، ص٢الموضوعة، دار المعرفة، بیروت، ج

، فیض القدیر شرح الجامع الصغیر، دار المعرفة، بیروت، )ھـ١٠٣١ت(
 . ٨٥٠٦، رقم ٨٢، ص٦م، ج١٩٧٢/ھـ١٣٩١

محمد : تحقیق(، ١، الفتاوى الكبرى، ط)ھـ٧٢٨ت(ابن تیمیة، أحمد بن عبدالحلیم . ٥
 .٣٨٤، ص٥م، ج١٩٨٧/ھـ١٤٠٨، دار الكتب العلمیة، بیروت، )عطا ومصطفى عطا

وقد وّضح فعل الحاج المصري في شرح منتھى . ٣٢٥، ص٢كشاف القناع، ج. ٦
 . ٥٨٧، ص٢اإلرادات، ج
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أن�ھ ل�و ك�ان ھن�ا خط�أ وص�واب الس�تحب              : یوض�حھ . ١... " ُیَعرُِّف النَّاُس ِفی�ھِ   
  . ٢ ال خطأ الوقوف مرتین، وھو بدعة لم یفعلھ السلف، فعلم أنھ

إذا وق��ف الحج��یج ی��وم العاش��ر م��ن ش��ھر ذي الحج��ة، وتب��ّین    : أق��ول
أن��ھ أج��زأھم : خط�ؤھم، فالحنفی��ة والمالكی�ة والحنابل��ة واألص�ّح عن��د ال�شافعیة    

أما إذا وقفوا في الیوم الثامن ثم . الوقوف، وال یعیدون؛ دفًعا للحرج والمشقة
ا، وھذا عن�د الجمھ�ور م�ن        علموا بخطئھم وأمكنھم التدارك قبل الفوات أعادو      

الحنفی��ة والمالكی��ة وال��شافعیة وروای��ة عن��د الحنابل��ة، بینم��ا الروای��ة األخ��رى   
إنھ یجزئھم الوقوف دون تدارك؛ ألنھم لو أعادوا الوق�وف لتع�دد وھ�و            : تقول
  . بدعة

أما لو علموا بخطئھم بحیث ال یمكنھم التدارك للفوات فالحكم المعتمد 
ی��ة واألص��ّح عن��د ال��شافعیة أن��ھ ال یج��زئھم ھ��ذا      عن��د بع��ض الحنفی��ة والمالك  

بینما یرى بعض الحنفیة والحنابل�ة   . الوقوف ویجب علیھم القضاء لھذا الحج     
  . ٣أنھ یجزئھم وال قضاء علیھم؛ ألن الوقوف مرتین في عام واحد بدعة

  .المشي قھقري بعد وداع البیت الحرام. ٣
 وداع��ھ، قال��ھ بع��د ٤وال ی��ستحب ل��ھ الم��شي قھق��ري  : یق��ول البھ��وتي

    .٥ھذا بدعة مكروھة : الشیخ تقي الدین
خروج الحاج المودِّع یكون موّلًیا ظھره الكعبة أي ماشًیا تلقاء : أقول  

كما یفعلھ كثی�ر م�ن الن�اس؛ ألن�ھ بدع�ة ل�یس        : وجھھ، وال یمشي قھقري، أي    
فیھا سّنة مروّیة وال أثر محكي لبعض الصحابة، فھو مح�دث ال أص�ل ل�ھ ف�ال                  

وقد جاء عن ابن عباس ومجاھد كراھة قیام الرجل عل�ى ب�اب الم�سجد            . ُیفعل

                                                           

، ٥البیھقي، السنن الكبرى، ج. ٢٤٤٣، رقم ٢٣٠، ص٣رواه الدارقطني في سننھ، ج. ١
 . ٩٨٢٨، رقم ٢٨٦ص

كشاف القناع، . ٤٥١، ص١حواشي االقناع، ج. ٥٦٤، ص١إرشاد أولي النھى، ج. ٢
 .٥٩١، ٥٩٠، ص٢ منتھى اإلرادات، جشرح. ٣٢٧، ص٢ج
الكاساني، بدائع الصنائع، . ٥٧، ٥٦، ص٤السرخسي، المبسوط، ج: الحنفیة: للمزید. ٣
ابن رشد، . ٤٢، ص١٣ابن عبدالبر، االستذكار، ج: المالكیة. ١٢٧، ١٢٦، ص٢ج

الشیرازي، . ٣٢٢، ٣٢١، ص ٣األم، ج: الشافعیة. ٥٥، ٥٤، ص٤البیان والتحصیل، ج
، )محمد الزحیلي: تحقیق(، ١، المھذب في فقھ اإلمام الشافعي، ط)ھـ٤٧٦ت(ق أبو إسحا

، ٣ابن قدامة، المغني، ج: الحنابلة. ٤٢٥، ص١م، ج١٩٩٢/ھـ١٤١٢دار القلم، دمشق، 
، ٢٥ابن تیمیة، مجموع الفتاوى، ج. ٥١٣، ص٣ أبو عمر، الشرح الكبیر، ج٥٥٣ص 
 . ٧٩، ص٦ابن مفلح، الفروع، ج. ٦٤ص

ابن منظور، لسان : ُینظر. ْشُي ِإلى َخْلف من غیر َأن ُیعیَد َوْجھھ ِإلى جھة مشیھ ھو الَم.٤
 .٣٧٦٥العرب، ص

البھوتي، . لم أعثر على ھذه العبارة في كتب تقي الدین ابن تیمیة التي بحثت فیھا. ٥
 .٥٧٩، ص٢البھوتي، شرح منتھى اإلرادات، ج. ٥٥٩، ص١حواشي االقناع، ج
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ناظًرا إلى الكعبة إذا أراد االنصراف إلى وطن�ھ، ب�ل یك�ون آخ�ر عھ�ده ال�دعاء          
  .١في الملتزم

  .البدع في الوقف: األمر العاشر
ق�ال  : (یق�ول البھ�وتي   : زیادة الموقوف على االستصباح في الم�ساجد      

الموق��وف عل���ى االست��صباح ف���ي الم���ساجد   (ثي س���عد ال��دین الح���ار ) القاض��ي 
ـلیلة نصف ش�عبان وال كلیل�ة       (، كـ   )یستعمل بالمعروف، وال یزاد على المعتاد     

وال اللیل���ة . (ف���ي أواخ���ر رم���ضان عن���د خ���تم الق���رآن ف���ي الت���راویح    ) الخ���تم
عل�ى المعت�اد ف�ي ھ�ذه     ) ف�إن زاد ( .أول جمعة ف�ي رج�ب     ) المشھورة بالرغائب 

ن الزیادة بدعة، وإضاعة مال لخلوه عن نفع الدنیا أل(اللیالي وشبھھا ضمن، 
    ٢...) ونفع االخرة

الموقوف على االستصباح في المساجد ُی�ستعمل ب�المعروف وال ی�زاد           
عل��ى المعت��اد، فزی��ادة الن��ور فیھ��ا لیل��ة أول جمع��ة م��ن رج��ب، ولیل��ة ال��سابع     

ھ والعشرین منھ، ولیلة نصف ش�عبان، ولی�الي رم�ضان بدع�ة كم�ا تق�ّدم، وفی�           
وك�ذا  . إضاعة مال وسرف، ویؤدي إلى اللف�ظ واللھ�و وش�غل قل�وب الم�صلین              

ومن أمر بھذه الزیادة أو فعلھا . ایقاد المآذن في لیالي رمضان ولیالي مواسم
  . ٣من مال الوقف ضمن ما ُصرف فیھا 

                                                           

 .٢٥٢، ٢٥١، ص٨جالمجموع، النووي، . ١
 .١٩١، ص٢كشاف القناع، جالبھوتي، . ٢
، الدین الخالص أو إرشاد الخلق إلى دین الحق، )ھـ١٣٥٢ت(السبكي، محمود محمد . ٣
 . ٣٢٣، ص٣، ج)أمین خطاب: عنایة(
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  لخاتمـــة

الحمد هللا ال�ذي وفقن�ي إلنھ�اء ھ�ذا البح�ث بع�د جھ�د كبی�ر، فل�ھ المّن�ة                 
، ولھ الشكر على تیسیره، وال یفوتني أن أشیر إلى أّن ھذا البح�ث  على تمامھ 

. الذي بذلت فیھ غایة وسعي ال یعدو كونھ جھًدا بشرًیا قابًلا للخطأ وال�صواب              
وال أدعي أني أتیت بجدید ل�م ی�سبقني إلی�ھ أح�د، غی�ر أن�ي جمع�ت م�ا تف�ّرق،                  

  .ونّظمت ما تناثر
أن أقف على جملة م�ن أھ�م      وأخیًرا وبعد ھذه الجولة المتواضعة أوّد       

ما توصلت إلیھ من نتائج منھجیة من خالل ھذه الدراسة، وبعض التوص�یات             
  :أما ھذه النتائج فھي. التي أوصي بھا

ـ البھوتي لم یتقّلد مناصب سیاسیة لكنھ كتب رس�التھ العظیم�ة وھ�ي إع�الم              ١
تعام�ل  األعالم بقتال من انتھك حرمة بیت اهللا الح�رام، ووض�ّح فیھ�ا طریق�ة ال             

  .مع مجموعة انتھكت بیت اهللا الحرام
ـ كان للبھوتي الدور العلمي الواضح من خالل ما قدمھ م�ن ت�دریس وإفت�اء        ٢

في األزھر ومن شروح وحواشي، كم�ا أن ال�دور االجتم�اعي ك�ان جلًی�ا عن�ده             
  .من خالل اھتمامھ بالفقراء والمساكین وضیافة طالبھ

دیني أكث�ر م�ن غی�ره م�ن خ�الل مواقف�ھ          ـ وُضح جلیا عند البھ�وتي ال�دور ال�         ٣
الواضحة والحازم�ة ح�ول الب�دع الت�ي انت�شرت ف�ي المجتم�ع الم�صري آن�ذاك                   

  .والتي كانت نتیجة إفرازان الصوفیة نتیجة الجھل واإلعتقادات الخاطئة
ـ لیس كل جدید یظھر ف�ي اإلس�الم بدع�ة ولك�ن البدع�ة ھ�ي مخالف�ة الكت�اب                     ٤

  .ادات والعباداتوالسنة وإجماع السلف في االعتق
ـ وجوب االبتعاد عن م�سببات االبت�داع م�ن الق�ول ب�ال عل�م والجھ�ل بال�سنة                    ٥

  .وباللغة العربیة والتمّسك بأفعال أھل السلف الصالح لتكون وقایة من البدع
ـ�� البھ��وتي مم��ن ی��ّؤول ص��فات اهللا تع��الى وھ��ذا خ��الف لم��نھج ال��سلف وھ��و ٦

  .ف صفات الخلقإثبات الصفات حقیقًة مع القطع بأنھا تخال
ـ مواقف البھوتي فیما ظھر من بدع في عصره كانت واضحة حازم�ة وھ�و     ٧

  .بیانھا للناس وإنكارھا وجعلھا مما استحدث في الدین
  : وفي نھایة المطاف فإني ُأوصي بمایلي  

 ف��ي -م��ن قب��ل الجامع��ات والب��احثین –ـ�� ب��ذل المزی��د م��ن العنای��ة واالھتم��ام   ١
نابلة خاصة؛ فلعّل ھذا یسھم ف�ي ح�ّل كثی�ٍر م�ن             دراسة فقھ المتأخرین من الح    

  . مشكالتنا التشریعیة بخصوص المستجدات أو النوازل المعاصرة
ـ�� م��ساعدة الب��احثین بتق��دیم النم��اذج الطیب��ة لھ��م لیحت��ذوھا وی��سیروا عل��ى     ٢

  .منوالھا ویسلكوا طریقتھم في العلم واالجتھاد
عاتھ���ا بعم���ل أبح���اٍث ـ��� ت���شجیع ال���دول العربی���ة واإلس���المیة عل���ى قی���ام جام٣

ودراساٍت وتحقیقھ�ا لخدم�ة رج�االت الفق�ھ اإلس�المي وذل�ك بتق�دیم ك�ّل ال�دعم                  
  .للباحثین
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وختاًم��ا اهللا تع��الى أس��أل أن یجع��ل عمل��ي ھ��ذا خال��ًصا لوجھ��ھ الك��ریم  
فإنھ سمیع مجیب، وآخ�ر دعوان�ا أن الحم�د هللا رب الع�المین وص�لى اهللا عل�ى          

ى أصحابھ والتابعین ومن تبعھم بإحسان   نبینا محمد وعلى آلھ الطاھرین وعل     
  .إلى یوم الدین
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: عنای��ة(، ١، ل��سان المی��زان، ط)ھ��ـ٨٥٢ت(ـ�� اب��ن حج��ر، أحم��د ب��ن عل��ي ٢١
، دار الب����شائر اإلس����المیة، بی����روت،   ))ھ����ـ١٤١٧ت(عب����دالفتاح أب����و غ����ّدة  

  . م٢٠٠٢/ھـ١٤٢٣
، الف��صل ف��ي المل��ل واألھ��واء   )ھ��ـ٤٥٦ت(ـ�� اب��ن ح��زم، عل��ي ب��ن أحم��د     ٢٢

، دار الجی���ل، )محم���د ن���صر وعب���دالرحمن عمی���رة   : تحقی���ق(، ٢والنح���ل، ط
  .م١٩٩٦/ھـ١٤١٦ت، بیرو
، معج��م البل��دان، دار ص��ادر،  )ھ��ـ٦٢٦ت(ـ�� الحم��وي، ی��اقوت ب��ن عب��داهللا  ٢٣

  . م١٩٧٧/ھـ١٣٩٧بیروت، 
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، األم�ر باالتب�اع والنھ�ي       )ھـ٩١١ت(عبدالرحمن بن أبي بكر     السیوطي،  ـ  ٣٦
، دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت،  )م��صطفى عط��ا : تحقی��ق (،١ع��ن االبت��داع، ط 

  .م١٩٨٨/ھـ١٤٠٨
، الآلل�ي الم�صنوعة ف�ي       )ھـ٩١١ت(ـ السیوطي، عبدالرحمن بن أبي بكر       ٣٧

  .األحادیث الموضوعة، دار المعرفة، بیروت
: تعلی��ق(، ١، اإلعت��صام، ط)ھ��ـ٧٩٠ت(ـ�� ال��شاطبي، إب��راھیم ب��ن موس��ى   ٣٨

  . م٢٠٠٠/ھـ١٤٢١المنامة، ، مكتبة التوحید، )مشھور آل سلمان
رفع��ت : تحقی��ق(، ١، األم، ط)ھ��ـ٢٠٤ت(ـ�� ال��شافعي، محم��د ب��ن إدری��س   ٣٩

  .م٢٠٠١/ھـ١٤٢٢، دار الوفاء، المنصورة، )عبدالمطلب
، الباع�ث عل�ى انك�ار       )ھ�ـ ٦٦٥ت(ـ أب�و ش�امة، عب�دالرحمن ب�ن إس�ماعیل            ٤٠

  .م١٩٨١/ھـ١٤٠١، مطبعة النھضة الحدیثة، مكة، ٢البدع والحوادث، ط
ش��عیب : تحقی��ق(،١، الم��سند، ط)ھ��ـ٢٤١ت(ـ�� ال��شیباني، أحم��د ب��ن حنب��ل ٤١

  . م١٩٩٥/ھـ١٤١٦، مؤسسة الرسالة، بیروت، )األرنؤوط وعادل مرشد
: تحقی�ق (، ١، الم�صّنف، ط )ھـ٢٣٥ت(عبداهللا بن محمد    ـ ابن أبي شیبة،     ٤٢

  . ھـ١٤٢٥، مكتبة الرشد، الریاض، )حمد الجمعة ومحمد اللحیدان
، المھ��ذب ف��ي فق��ھ اإلم��ام    )ھ��ـ٤٧٦ت(ب��راھیم ب��ن عل��ي   ـ�� ال��شیرازي، إ ٤٣

، دار القل�������م، دم�������شق،   )محم�������د الزحیل�������ي  : تحقی�������ق (، ١ال�������شافعي، ط
  .م١٩٩٢/ھـ١٤١٢

ـ�� اب��ن ال��صالح ف��ي الم��ساجلة العلمّی��ة ب��ین اإلم��امین الجلیل��ین الع��ز ب��ن        ٤٤
ح���ول ص���الة الرغائ���ب   ) ھ���ـ٦٤٣ت(واب���ن ال���صالح ) ھ���ـ٦٦٠ت(عبدال���سالم

، المكت����ب )حم����د األلب����اني ومحم����د ال����شاویش  م: تحقی����ق(، ٢المبتدع����ة، ط
  .ھـ١٤٠٥اإلسالمي، بیروت، 
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: تحقی�ق (،  ٢،الم�صنف، ط  )ھ�ـ ٢١١ت(عب�دالرزاق ب�ن ھم�ام       ـ الصنعاني،   ٤٥
  .م١٩٨٣/ھـ٤٠٣، المكتب اإلسالمي، بیروت، )حبیب الرحمن األعظمي

: تحقی��ق(، المعج��م الكبی��ر، )ھ��ـ٣٦٠ت(ـ�� الطبران��ي،  س��لیمان ب��ن أحم��د   ٤٦
  .، مكتبة ابن تیمیة، القاھرة)حمدي السلفي

: توثی�ق (،  ١، االس�تذكار، ط   )ھـ٤٦٣ت(ـ ابن عبدالبر، یوسف بن عبداهللا       ٤٧
  . ١٩٩٣/ھـ١٤١٤، دار قتیبة، دمشق، )عبدالمعطي قلعجي

، ت���اریخ مدین���ة دم���شق، )ھ���ـ٥٧١ت(ـ�� اب���ن ع���ساكر، عل���ي ب���ن الح��سن   ٤٨
 .  ، دار الفكر)عمر العموري: تحقیق(

 . دعة وموقف اإلسالم منھا، دار الكتب الحدیثةـ عطیة، علي عید، الب٤٩
، ١، الواضح ف�ي أص�ول الفق�ھ، ط   )ھـ٥١٣ت(ـ ابن عقیل، علي بن محمد    ٥٠

  .م١٩٩٩/ھـ١٤٢٠، مؤسسة الرسالة، بیروت، )عبداهللا التركي: تحقیق(
: تحقی�ق (، ١، كت�اب ال�ضعفاء، ط    )ھ�ـ ٣٢٢ت(ـ العقیلي، محمد ب�ن عم�رو        ٥١

  .م٢٠٠٠/ھـ١٤٢٠الریاض، ، دار الصمیعي، )حمدي السلفي
، حاش��یة ال��روض المرب��ع،  )ھ��ـ١٣٧٣ت(ـ�� العنق��ري، عب��داهللا عب��دالعزیز  ٥٢

  . م١٩٥٥/ھـ١٣٧٥مطبعة السّنة المحمدیة، القاھرة، 
، المست�صفى م�ن عل�م األص�ول،         )ھ�ـ ٥٠٥ت(ـ الغزال�ي، محم�د ب�ن محم�د          ٥٣

  . ، مؤسسة الرسالة، بیروت)محمد سلیمان األشقر: تحقیق(
، النع�ت األكم�ل ألص�حاب اإلم�ام       )ھ�ـ ١٢١٤ت(م�د ب�ن محم�د       ـ الغ�زي، مح   ٥٤

محم��د الح��افظ ون��زار : تحقی��ق(، )ھ��ـ١٢٠٧-٩٠١م��ن س��نة (أحم��د ب��ن حنب��ل
  .م١٩٨٢، دار الفكر، دمشق، )أباظھ
: تحقی�ق (، معجم مق�اییس اللغ�ة،     )ھـ٣٩٥ت(بن فارس، أحمد بن زكریا    اـ  ٥٥

  . م١٩٧٩/ھـ١٣٩٩، دار الفكر، )عبدالسالم ھارون
مھ�دي  : تحقی�ق (، كت�اب الع�ین،   )ھـ١٧٥ت(اھیدي، الخلیل بن أحمد     ـ الفر ٥٦

  ).المخزومي وإبراھیم السامرائي
، إرش�اد ال�سالك إل�ى أفع�ال الم�سالك،           )ھ�ـ ٧٩٩ت(ـ ابن فرح�ون، إب�راھیم       ٥٧

  م،٢٠٠٢/ھـ١٤٢٣، مكتبة العبیكان، الریاض، )محمد الھادي: تحقیق(، ١ط
الق�اموس المح�یط، الھیئ�ة    . )ھـ٨١٧ت(ـ الفیروزآبادي، محمد بن یعقوب     ٥٨

  .م١٩٨٠/ھـ١٤٠٠المصریة العامة للكتاب، القاھرة، 
، حاشیة ال�روض المرب�ع   )ھـ١٣٩٢ت(بن قاسم، عبدالرحمن بن محمد    اـ  ٥٩

  . م١٣٩٧، ١شرح زاد المستقنع، ط
، إصالح المساجد من البدع ، )ھـ١٣٣٢ت(ـ القاسمي، محمد جمال الدین ٦٠

  .م١٣٩٩ي، بیروت، ، المكتب اإلسالم٤والعوائد، ط
ویلی�ھ ال�شرح الكبی�ر    المغن�ي  ، )ھ�ـ ٦٨٢ت(ـ اب�ن قدام�ة، محم�د ب�ن أحم�د        ٦١

، دار الكت��اب العرب��ي، )جماع��ة م��ن العلم��اء : عنای��ة(ألب��ي عم��ر اب��ن قدام��ة،  
  . م١٩٨٣/ھـ١٤٠٣بیروت، 
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، روض�ة الن�اظر وجن�ة المن�اظر     )ھـ٦٢٠ت(ـ ابن قدامة، عبداهللا بن أحمد    ٦٢
س��یف : مراجع��ة(، ٤ب اإلم��ام أحم��د ب��ن حنب��ل، طف��ي أص��ول الفق��ھ عل��ى م��ذھ

  . م١٩٩٤/ھـ١٤١٤، دار الكتاب العربي، بیروت، )الدین الكاتب
عب�داهللا  : تحقیق(، ١، الكافي، ط)ھـ٦٢٠ت(عبداهللا بن أحمد ـ ابن قدامة،  ٦٣

  .  م١٩٩٧/ھـ١٤١٨، دار ھجر، الجیزة، )التركي
محم�د  : تحقی�ق  (،١، ال�ذخیرة، ط )ھ�ـ ٦٨٤ت(ـ القرافي، أحمد بن إدری�س      ٦٤

  . م١٩٩٤، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، )حجي
، ش��رح تنق��یح الف��صول ف��ي    )ھ��ـ٦٨٤ت(ـ�� القراف��ي، أحم��د ب��ن إدری��س     ٦٥

  .م٢٠٠٤/ھـ١٤٢٤اختصار المحصول في األصول، دار الفكر، بیروت، 
أنوار البروق ف�ي  "، كتاب الفروق)ھـ٦٨٤ت(ـ القرافي، أحمد بن إدریس     ٦٦

، دار ال��سالم، )محم��د س��راج وعل��ي جمع��ة   : حقی��قت(، ١، ط"أن��واء الف��روق 
  . م٢٠٠١/ھـ١٤٢١القاھرة، 

، إغاث�ة اللھف�ان ف�ي       )ھ�ـ ٧٥١ت(ـ ابن ق�یم الجوزی�ة، محم�د ب�ن أب�ي بك�ر               ٦٧
  .، دار ابن الجوزي)علي الحلبي: تحقیق(مصاید الشیطان، 

، زاد المع�اد ف�ي ھ�دي        )ھ�ـ ٧٥١ت(ـ ابن قیم الجوزیة، محمد بن أبي بك�ر          ٦٨
، مؤس�سة   )شعیب األنؤوط وعبدالقادر األرن�ؤوط    : تحقیق(،  ٢٦ ط خیر العباد، 

  .م١٩٩٤/ھـ١٤١٥الرسالة، بیروت، 
، المن�ار المنی�ف ف�ي    )ھ�ـ ٧٥١ت(ـ ابن ق�یم الجوزی�ة، محم�د ب�ن أب�ي بك�ر          ٦٩

، دار العاص��مة،  )عب��دالرحمن المعّلم��ي : تحقی��ق (، ١ال��صحیح وال��ضعیف، ط 
  .م١٩٩٦/ھـ١٤١٦الریاض، 

، كت��اب ب��دائع )ھ��ـ٥٨٧ت(ن أب��ي بك��ر ب��ن م��سعود ـ�� الكاس��اني، ع��الء ال��دی٧٠
، دارالكت������ب العلمی������ة، بی������روت،   ٢ال������صنائع ف������ي ترتی������ب ال������شرائع، ط  

 . م١٩٨٦/ھـ١٤٠٦
ـ�� الكف��راوي، محم��د رض��ا وال��شاذلي عب��دالعزیز، ل��یس ك��ل جدی��د بدع��ة،      ٧١

وزارة األوق�������اف، المجل�������س األعل�������ى لل�������شؤن اإلس�������المیة، الق�������اھرة،      
  .م١٩٨٩/ھـ١٤١٠

، الح�اوي الكبی�ر ف�ي فق�ھ م�ذھب           )ھ�ـ ٤٥٠ت(ي بن محمد    ـ الماوردي، عل  ٧٢
، )علي معّوض وع�ادل عب�دالموجود  : تحقیق(اإلمام الشافعي رضي اهللا عنھ،    

  . م١٩٩٤/ھـ١٤١٤دار الكتب العلمیة، بیروت، 
: تعلی�ق (، ١، س�نن اب�ن ماج�ھ، ط      )ھ�ـ ٢٧٣ت(محمد بن یزید    ـ ابن ماجھ،    ٧٣

  . ، الریاض، مكتبة المعارف)محمد ناصر الدین األلباني
ـ������� مت�������ولي، ح�������سن، م�������ذكرة التوحی�������د والف�������رق، دار حج�������ازي،      ٧٤

  .م١٩٥٦/ھـ١٣٧٥
، خالص��ة األث��ر ف��ي )ھ��ـ١١١١ت(ـ�� المحب��ي، محم��د األم��ین ب��ن ف��ضل اهللا ٧٥

  . أعیان القرن الحادي عشر، دار صادر، بیروت
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، اإلنصاف  ف�ي معرف�ة ال�راجح         )ھـ٨٨٥ت(ـ المرداوي، علي بن سلیمان      ٧٦
محم�د  :  تحقی�ق (، ١ذھب اإلمام المبجل أحمد ب�ن حنب�ل، ط  من الخالف على م 

  .م١٩٥٥/ھـ١٣٧٤، مطبعة السّنة المحمدیة، القاھرة، )الفقي
، دار ٢، ص��حیح م��سلم، ط )ھ��ـ٢٦١ت(ـ�� م��سلم، ب��ن الحج��اج الق��شیري     ٧٧

  . م٢٠٠٠/ھـ١٤٢١السالم، الریاض، 
، ٣اآلداب ال���شرعیة، ط. ، )ھ���ـ٧٦٣ت(ـ��� اب���ن مفل���ح، محم���د المقدس���ي   ٧٨

، مؤس���سة الرس���الة، بی���روت،   )ش���عیب األرن���ؤوط وعم���ر القّی���ام   : قتحقی���(
  . م١٩٩٩/ھـ١٤١٩

عب�داهللا  : تحقیق(، كتاب الفروع، )ھـ٧٦٣ت(ـ ابن مفلح، محمد المقدسي     ٧٩
  .م٢٠٠٣/ھـ١٤٢٤، مؤسسة الرسالة، بیروت، )التركي

، ف�یض الق�دیر ش�رح الج�امع     )ھ�ـ ١٠٣١ت(ـ المن�اوي، محم�د عب�دالرؤف     ٨٠
  .م١٩٧٢/ھـ١٣٩١رفة، بیروت، الصغیر، دار المع

، األوسط في السنن واإلجماع )ھـ٣١٨ت(ـ ابن المنذر، محمد بن إبراھیم    ٨١
، دار طیب����ة، الری����اض، )ص����غیر أحم����د حنی����ف: تحقی����ق(، ١واإلخ����تالف، ط

  . م١٩٨٥/ھـ١٤٠٥
نخب�ة  : تحقی�ق (، لسان الع�رب،  )ھـ٧١١ت(ـ ابن منظور، محمد بن مكرم       ٨٢

  .دار المعارف، القاھرة، )من العاملین بدار المعارف
، البح�ر الرائ�ق ش�رح كن�ز         )ھـ٩٧٠ت(ـ ابن نجیم، زین الدین بن إبراھیم        ٨٣

، دار الكتب العلمیة،    )زكریا عمیرات : ضبط(،  ١الدقائق في فروع الحنفیة، ط    
  م،١٤١٨/١٩٩٧بیروت، 

: تعلی��ق(، ١، س��نن الن��سائي، ط)ھ��ـ٣٠٣ت(أحم��د ب��ن ش��عیب . ـ�� الن��سائي٨٤
  .  بة المعارف، الریاض، مكت)محمد األلباني

، كت�اب المجم�وع ش�رح المھ�ذب         )ھ�ـ ٦٧٦ت(ـ النووي، یحی�ى ب�ن ش�رف         ٨٥
  . ، مكتبة اإلرشاد، جّدة)محمد المطیعي: تحقیق(للشیرازي، 

، كن���ز العم���ال ف���ي س���نن األق���وال  )ھ���ـ٩٧٥ت(ـ��� الھن���دي، عل���ي المتق���ي  ٨٦
، مؤس��سة الرس��الة، بی��روت،  )ال��شیخ بك��ري حی��اني : ض��بط(، ٥واألفع��ال، ط

  . م١٩٨٥/ھـ١٤٠٥
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