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 الملخص
أي الذي يثا، وبيان الر دميا وحدماء قيسعى الباحثون يف هذا البحث إىل معرفة أصل البدعة احلسنة، ومعرفة آراء العل    

، لثالث وما بعدها القرن لماء يفاحلسنة، وكيف تعامل معها العيرجحونه، ويهدف البحث إىل الوصول إىل حقيقة البدعة 
سنة أن البدعة احل همة، منهامائج  واملتأخرون من العلماء، وبيان حكم فتح باب التبديع، ويتوقع البحث أن يصل إىل نت

افقة  ملا ؤدون حياهتم مو ي ملسلمنياجتعل تكون يف العادات، ويف مصاحل احلياة املختلفة اليت ُتسهم يف تيسري أمور احلياة و 
دة اليت هتم م املستجألحكااشرعه اهلل سبحانه وتعاىل، وما سنه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، كما تبني بعض 

ة ملأمول من معرفاصول إىل ي للو املسلمني يف عباداهتم ومعامالهتم، وقد اعتمد البحث على املنهج الوصفي االستقرائ
 تماد العلماء يف توضيح هذا النوع من البدع.خكم البدعة احلسنة، واع

  اللغوية -الشرعية  –العبادات  –العلماء  –لكلمات المفتاحية :  البدعة الحسنة ا
 

 

 المقدمة
يف  لفوااختاتفق معظم العلماء على  وجود البدعة املقبولة، و 

ق تطبيال اختيار مصطلحها، مث تباين بعضهم يف توضيحها، ويف
ماء عل عليها، واشتد اخلالف بني علماء العصر وخصوصا بني
 فريقال جند وعلماء األمصار األخرى حىت وصل إىل حد اهتام

عتدلة ء املراملعارض بالضاللة والزيغ، وحاول بعضهم اختيار اآلا
بحث ال بني الفريقني املذكورين، بوضع ضوابط معينة، وهذا

لبدعة أن ابش حماولة جادة من الباحثني للوصول إىل نتائج سليمة
 احلسنة.

 أوال : تأصيل البدعة المقبولة ومسمياتها : 

املقبولة، واختلفوا يف العلماء على وجود البدعة أكثر اتفق 
، ومساها iتسميتها فقد مساها اإلمام الشافعي "البدعة احملمودة"

اإلمام بدعة حسنة، وتبعه  iiأبو املظفر احلنفي مث الشافعي
،  v، ومساها ابن األثري "بدعة هدى"iv، قوام السنةiiiالغزايل

، viكذلك من العلماء الذين مسوها بدعة حسنة ابن احلاج 
، ix، وجالل الدين السيوطيviii جب احلنبلي، ابن ر viiوالنووي

وقد أشار ابن حزم الظاهري ،  xواحلطاب الرعيين املالكي
األندلسي إىل البدعة احلسنة، حيث قال "إن البدع ما يُؤجر 

، xiعليه صاحبه ويكون حسنا، وهو ما كان أصله اإلباحة
وهي منقسمة إىل: حسنة  وكذلك اإلمام النووي حني قال "
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ذكر ابن الوزير مصطلح البدعة احلسنة حينما  كما  ،xii"وقبيحة
افعي رمحه اهلل: قال " والبدعة عبارة عن كلِّ حُمَْدٍث، فلم قال الشَّ

اويح ِبْدَعٌة، وهي بدعة حسنة وقد ذكر  ،xiii"إنَّ اجلماعة يف الَّتَّ
الشاطيب أن اإلمام املاجشون قد نقل قول اإلمام مالك بن أنس 

اَل اْبُن ينما نقل عنه فقال "َ أنه ذكر مصطلح البدعة احلسنة ح
ْعُت مالكًا يقول: "من ابتدع يف اإلسالم بدعة  اْلَماِجُشوِن: مسَِ
ًدا َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َخاَن  يراها حسنة، فقد َزَعَم َأنَّ حُمَمَّ

، ولكن ثبت يل أنَّ النص ليس كما ورد عن اإلمام xiv"الرَِّسالَةَ 
 .xvمالك بن أنس

أن  رأوافاملقابل رفض بعض العلماء وجود البدعة حسنة، ويف 
ة، بدع يستلالعبادة أو األعمال اخلريية موافقة للسنة فإهنا 

ل "ك وذلك كاخلطايب فوضح قول رسول صلى اهلل عليه وسلم
وكل  عض،حمدثة بدعة" "فإنَّ هذا خاص يف بعض األمور دون ب

ره ياري عشيء ُأحدث على غري أصل من أصول الدين، وعلى غ
ا إليها ردودل موقياسه، وأما ما كان منها مبنيا على قواعد األصو 

، وبعضهم رفضوا مصطلح البدعة xviفليس ببدعة وال ضاللة"
ة؛ حلسناعة احلسنة أو احملمودة فقد رفض ابن كثري مصطلح البد

ية لشرعاري غألن البدعة تكون يف األمور الشرعية فقط، أما يف 
 عية،لشر اة، وتكون يف غري العبادات فيسميها البدعة اللغوي

  ية،حيث قال "والبدعة على قسمني: تارة تكون بدعة شرع
دعة بكل كقوله صلى اهلل عليه وسلم "فإن كل حمدثة بدعة، و 

ن مر بعني ضاللة، وتارة تكون بدعة لغوية، كقول أمري املؤمن
ويح َّتااخلطاب رضي اهلل عنه، عن مجعه إياهم على صالة ال

 .xviiم : نعمت البدعة هذه"واستمراره
ويعد الشاطيب من أبرز املانعني لتقسيم البدعة إىل حسنة وسيئة، 
والشاطيب هو صاحب مصطلح البدعة اإلضافية، ففهمنا من 

حلسنة احلاصلة يف العبادات، xviiiرأيه أنه ال يؤيد البدعة  ا
ويعدها بدعة إضافية غري مقبولة يف العبادات، وقد رأيت أن 

رأوا أن البدعة اللغوية تشمل البدعة يف غري العلماء الذين 
العبادات الشرعية كالذكر والدعاء والتلبية وكذلك البدع يف احلياة 

عامة، فهذه تنظر يف أصول الشرع فما وافقها فهي مقبولة وما 
خالفها فهي مردودة، لذلك قال ابن حجر العسقالين: "فالبدعة 

إن كل شيء يف  عرف الشرع كلها مذمومة خبالف اللغة ف
،  xixأحدث على غري مثال بدع، سواء كان حممودا أو مذموما"

كذلك أيده السخاوي فذكر أن تقسيم البدعة إىل األحكام 
، فَ َيْشَمُل اْلَمْحُموَد َواْلَمْذُموَم، اخلمسة راجعة إىل البدعة اللغوية

النَّيِبِّ بِاْلَمْذُموِم ِمَّا ُهَو ِخاَلُف اْلَمْعُروِف َعِن  أن البدعة شرعاوَ 
، كما أيده ابن حجر اهليثمي حيث xx"َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّم

ْرِعيَّة َضاَلَلة َكَما قَاَل صلى اهلل عليه وسلمرأى أن   ،اْلِبْدَعة الشَّ
َا قسم اْلِبْدَعة  َومن قسمَها من اْلعلَماء ِإىَل حسن َوغري حسن فَِإَّنَّ

ْرِعيَّةاللَُّغوِيَّة َومن قَاَل كل ِبدَعة ضَ   .xxi"اَللَة َفَمْعَناه اْلِبْدَعة الشَّ
 لة:مقبو ال توضيح آراء العلماء الذين ذكروا مصطلح البدعة

أول من ذكر البدعة املقبولة عمر رضي اهلل عنه، حينما وصف  
اجتماع الناس لصالة الَّتاويح على إمام واحد، بقوله "نعمت 

مل يكن  الصفةالبدعة"، ألن اجتماعهم على إمام واحد هبذه 
صلى اهلل عليه وسلم؛ ألن النيب صلى اهلل  موجودا يف زمن النيب

عليه وسلم صلى هبم ليلتني مث غاب عن الثالثة خوفا أن ُتكتب 
عليهم فتصري واجبة، وإَّنا سنها عمر رضي اهلل عنه، فليست 
بدعة؛ بل هي سنة، وذلك ِوفق ما صرَّح النيب صلى اهلل عليه 

يْ َفَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َعْن ُحذَ وسلم "، و 
، كما  xxii"فَاقْ َتُدوا بِاللََّذْيِن ِمْن بَ ْعِدي َأيب َبْكٍر َوُعَمرَ "َوَسلََّم: 

أكد رسول اهلل صلى عليه وسلم باتباع سنة اخللفاء الراشدين، 
فعن العرباض بن سارية يف احلديث املشهور أن رسول اهلل صلى 

َوَمْن يَِعْش ِمْنُكْم، َفَسيَ َرى اْخِتاَلفًا َكِثريًا، ه وسلم قال "علي
فَ َعَلْيُكْم ِبَا َعَرفْ ُتْم ِمْن ُسنَّيِت َوُسنَِّة اخْلَُلَفاِء الرَّاِشِديَن 

، وهذا أمر قد غفل عنها بعض العلماء، الذين xxiii"اْلَمْهِديِّنيَ 
الراشدين،  استدلوا جواز تبديع العبادات وفق ما فعلوه اخللفاء

لذلك نرى أن الصحابة فقهوا هذا األمر، فلم يعَّتضوا على 
األمور اليت قررها اخللفاء الراشدون ومل تصدر عن النيب صلى اهلل 
عليه وسلم، يف حني أن بعض األمور اليت صدرت من بعض 
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الصحابة منفردين من إنشاء بعض العبادات للتقرب إىل اهلل مل 
خرين ، منها التعريف الذي بدأه ابن تلق اتفاقا من الصحابة اآل

عباس رضي اهلل عنهما، مل تلق تأييدا من الصحابة، وإن أيده 
بعض التابعني، ولكن العلماء اختلفوا يف جواز العمل هبا، حىت 
أن بعضهم وصفها بالبدعة، وآخرون وصفها بالبدعة 
احلسنة.كما اختلفوا يف توضيح رأي عبد اهلل بن عمر رضي اهلل 

يف قوله عن صالة الضحى إهنا بدعة، وذلك  حينما رأى  عنهما
، وادعى بعضهم أنه قال xxivالناس يصلون الضحى يف املسجد

"ونعمت البدعة هذه"، واملقصود بقوله هذا هو أن البدعة يف  
ال أن أصل صالة الضحى  ا،إظهارها يف املسجد واالجتماع هل

عليه  ، وابن عمر مل يكن يعلم أن النيب صلى اهللxxv"بدعة
وسلم رغب صالة الضحى، ومل يعلم أن أم املؤمنني كانت 

أنه حتافظ على صالة الضحى. وقد وضح أبو بكر الطرطوشي 
وإما ، إما أهنم كانوا يصلون مجاعة حيتمل يف قوله هذا أمران "

أهنم كانوا يصلوهنا معا أفذاذا على هيئة النوافل يف أعقاب 
فيها أداءها يف البيت ، وهذا دليل أن األفضل xxvi"الفرائض

انفرادا، وقد عللت أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها حيث 
ِإْن َكاَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم لََيدَُع الَعَمَل، ": قالت

بُّ َأْن يَ ْعَمَل بِِه َخْشَيَة أَْن يَ ْعَمَل بِِه النَّاُس، فَ يُ ْفَرَض  َوُهَو حيُِ
َما َسبََّح َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم ُسْبَحَة َعَلْيِهْم، وَ 

َحى َقطُّ َوِإينِّ أَلَُسبُِّحَها  . xxvii"الضُّ
وأرى أن قول عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه، وعبد اهلل بن 
عمر رضي اهلل عنهما بدعة لصالة الَّتاويح مجاعة وصالة 

ل بوجود البدعة الضحى يف املسجد، هو ما دعى العلماء القو 
مودة أو احلسنة، وأرى أن قوهلم بدعة ليس إال أهنا ال تؤدى احمل

على الوجه الذي يؤدونه، وهي ليست بدعة على احلقيقة، وإَّنا 
هي سنة، وأن ابن عمر رضي اهلل عنهما مل ير النيب صلى اهلل 
عليه وسلم وال أبأ بكر وال عمر بن اخلطاب يصلوها، ولكنه 

لى اهلل عليه وسلم سنها قوال يف حديث أيب يعرف أن النيب ص
م،  هريرة، وأن أم املؤمنني عائشة رضي اهلل عنها تصليها كما تقدَّ

فهي ليست بدعة على احلقيقة. وأرى قول الشافعي رمحه اهلل أن 
البدعة احملمودة ما كان له أصل كان توضيحا لقول عمر بن 

جديد وإن   اخلطاب، ال أنه يقول جواز تبديع أي عبادة بوصف
 كانت موجود يف أصل السنة.

ي: ، وهقسامالبدعة إىل أوقد قسم اإلمام العز بن عبد السالم  
هة، كرو بدعة واجبة، وبدعة حمرمة، وبدعة مندوبة، وبدعة م

، واإلمام xxixوأيده اإلمام النووي الشافعي ،xxviiiوبدعة مباحة"
د وبع وكذا ابن احلاج املالكي هذا التقسيم ، xxxالقرايف املالكي

سالم د العب أن اطلعت على األمثلة للبدع اليت أوردها العز بن
ٍة ز أيويجتوجدت أهنا ِبدٌَع ليست يف العبادات، أو ليست يف 

بن اأن  طيبمن عبادات النوافل، فأرى أن ما ذكره اإلمام الشا
، فتبني من xxxiعبد السالم قد وصف املصاحل املرسلة بدعة لفظا

عو  ٍر من ي أمت أا معىن البدعة فأصبحهذا الرأي أن العلماء وسَّ
  ما فيه إىللمنيأمور الدنيا أو أمور اكتساب العلم أو توجيه املس

ليه  عاهلل اخلري واألعمال الصاحلة ظهرت بعد وفاة النيب صلى
مل  داتوسلم، ولكنهم مل يتعرضوا إىل جواز تبديع وصف عبا

ة ابلصحاتوجد يف عصر النيب صلى اهلل عليه وسلم، وإن كان 
ار يف ألذكاعض بوالتابعني قد أجازوا الزيادة يف بعض األدعية أو 

ن ولك داتتلبية احلج، وأن اإلمام الشافعي يستحب تلك الزيا
 َجابِرٌ  َوىرَ ا َكمَ   ، حيث يقول :"يصرح بأن االتباع أْوىل يف ذلك

ْيِه َوَسلََّم َعلَ لَّى اللَُّه لَِّه صَ  الُسولِ َكاَنْت َأْكثَ ُر تَ ْلِبَيِة رَ "َواْبُن ُعَمَر 
هَ رِِم اَل ُمحْ الْ  َوِهَي الَّيِت ُأِحبُّ أَْن َتُكوَن تَ ْلِبَيةَ  ا َواَل  يَ ْقُصُر َعن ْ

َصلَّى  -ْن النَّيِبِّ عَ يْ رََة ُهرَ  بُوأَ ، إالَّ أَْن يُْدِخَل َما َرَوى « ُُيَاِوُزَها
ْلِبَيُة أِلَن ََّها تَ لْ  ْلَمْعىَن  اثْ ُلَها يف فَِإنَُّه مِ  -اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  ِبَيٌة َوالت َّ

  .xxxii"إَجابَةٌ 
 رضي د اهلله عبوبعض العلماء عللوا البدعة اليت ذكرها عمر وابن 

، لكين أرى xxxiiiاهلل عنهما أهنا البدعة اللغوية وليست الشرعية
 اليت صفةأن البدعة املقصودة أهنم يؤدوهنا على صفة غري ال

 وسلم.وردت عن النيب صلى اهلل عليه 
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ا ن هلأاء وأرى كذلك أن مقصود البدعة احلسنة عند بعض العلم
ليه هب إا ذأصل، وأن االختالف يف الصفة، وهذه العلة يوافق م

 ة هيسنالشاطيب بأهنا البدعة اإلضافية، أي بعض البدع احل
ية ألدع ابدعة إضافية، كذلك رأي بعض العلماء أن الزيادة يف

 لبدعن ا التلبية هي أيضا مأو التصرف فيها أو الزيادة يف
ع لبد احلسنة، وهي أيضا توافق تصريح الشاطيب أهنا من ا

ة، حسن دعةاإلضافية كذلك، وأرى أن تلك الزيادات املذكورة ب
شاء ي ف مالكن ال أرى أن يأيت أحد بعد ذلك العصر أن يضي

 . من التلبية واألدعية.
 يفهمت وفلذلك أرى أن بعض البدع احلسنة هي بدع إضافية،  

لى لم عملسامقالة الشاطيب أن البدعة اإلضافية هي أن يُواظب 
لناس امام أها الصفة اجلديدة للعبادة وجعلها كسنة راتبة، وأداء

، وهذا ما جعل ابن عمر رضي اهلل عنهما يقول xxxivجهارا،
عن صالة الضحي إهنا بدعة كما تبني لنا من تعليل 

 .xxxvi، والنوويxxxvالطرطوشي
 ها يفلكنها بعض العلماء أهنا بدعة حسنة، و وبعض البدع يرا

الة صو حناحلقيقة بدعة مذمومة باعَّتاف علماء آخرين، وذلك 
 ماماإل الرغائب وصالة ليلة النصف من شعبان، حيث أجازمها

لغزايل  امام اإلفالغزايل، وابن الصالح وعدمها من البدعة احلسنة، 
 أهل ، وذكر أنصالة مستحبةوصف صالة الرغائب بأهنا 

 .xxxviiالقدس بأمجعهم يواظبون عليها وال يسمحون بَّتكها
وذكر ابن الصالح أن حديث صالة الرغائب موضوع على  

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، وهي بدعة وهذه الصالة 
حدثت بعد أربعمائة من اهلجرة، مث رأى أنه ال بأس بأن يصليها 

مستحب كل  اإلنسان، بناء على أن اإلحياء فيما بني العشائني
، وأكد رأيه يف xxxviiiليلة، وال بأس بأن يصليها اإلنسان مطلقا

مقام آخر حني قال إنه ال يلزم من ضعف احلديث بطالن 
صالة الرغائب واملنع عنها، ألهنا داخلة حتت األمر الوارد يف 

، وذكر يف موضع آخر xxxixالكتاب والسنة، ِبطلق الصالة
ياؤها بالعبادة استحباب صالة ليلة النصف من شعبان : وإح

مستحب، ولكن على االنفراد من غري مجاعة، واختاذ الناس هلا 
، ووجدت أن اإلمام xlولليلة الرغائب مومسا وشعارا بدعة منكرة"

نها علماء  الشافعي مل يرد عنه قبول بعض البدع اليت حسَّ
الشافعية بعده، وذلك حنو مسح العنق أو الرقبة أثناء مسح 

 أورد اإلمام النووي عن هذا األمر بقوله " الرأس يف الوضوء، فقد
اِفِعيُّ َرِضَي  قَاَل اْلَقاِضي أَبُو الطَّيِِّب َمْسُح اْلُعُنِق ملَْ يَْذُكْرُه الشَّ

، xliاللَُّه َعْنُه َواَل قَاَلُه َأَحٌد ِمْن َأْصَحابَِنا َواَل َوَرَدْت بِِه ُسنٌَّة ثَابَِتةٌ 
، وغريها من xliiاملباحةوجعلها أحد الباحثني من مجلة البدع 

 العبادات اليت جعلتها الشافعية من البدع احلسنة. 
أدلة سنة باحل اعتمد العلماء على البدعةأدلة البدعة الحسنة: 

ذه ن همن السنة النبوية، وبعد البحث واالستقراء وجدت أ
أبنيِّ ، وسويةاألدلة اليت اعتمد عليها بعض ليست من السنة النب

حلسنة، عة البدلعتمد عليها العلماء املؤيدين تلك  األدلة اليت ا
 وهي على النحو اآليت: 

ول أوال : اعتمادهم على حديث ضعيف شديد الضعف رس
 اهلل صلى اهلل عليه وسلم

استدل اجملوزون دليل جواز تلقين الميت وأنها بدعة حسنة: 
الطرباين يف معجمه الكبري  على تلقني امليت حبديث أخرجه

، قَاَل: َشِهْدُت أَبَا أَُماَمَة بسنده ، َعْن َسِعيِد ْبِن َعْبِد اهلِل اأْلَْوِديِّ
، فَاْصنَ ُعوا يب َكَما أََمَرنَا َرُسوُل  زِْع، فَ َقاَل: ِإَذا أَنَا ُمتُّ َوُهَو يف الن َّ

اهللُ اهلِل َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلََّم أَْن نْصَنَع ِبَْوتَانَا،  َرُسوُل اهلِل َصلَّى 
َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َقاَل: " ِإَذا َماَت َأَحٌد ِمْن ِإْخَواِنُكْم، َفَسوَّيْ ُتِم 
رَاَب َعَلى قَ رْبِِه، فَ ْليَ ُقْم َأَحدُُكْم َعَلى رَْأِس قَ رْبِِه، مُثَّ لِيَ ُقْل: يَا  الت ُّ

يُب، مُثَّ يَ ُقوُل:  يَا ُفاَلَن ْبَن ُفاَلَن ْبَن ُفاَلنََة، فَِإنَُّه َيْسَمُعُه َواَل ُيُِ
ُفاَلنََة، فَِإنَُّه َيْسَتِوي قَاِعًدا، مُثَّ يَ ُقوُل: يَا ُفاَلَن ْبَن ُفاَلنََة، فَِإنَّهُ 
يَ ُقوُل: أَْرِشْدنَا َرمِحََك اهللُ، َوَلِكْن اَل َتْشُعُروَن. فَ ْليَ ُقْل: اذُْكْر َما 

نْ َيا َشَهاَدَة أَْن اَل إِلَهَ  ًدا َخَرْجَت َعَلْيِه ِمَن الدُّ  ِإالَّ اهللُ، َوأَنَّ حُمَمَّ
ٍد  ْساَلِم ِديًنا، َوِبَُحمَّ َعْبُدُه َوَرُسولُُه، َوأَنََّك َرِضيَت بِاهلِل َربًّا، َوبِاإْلِ
ُهْما بَِيِد  نَِبيًّا، َوبِاْلُقْرآِن ِإَماًما، فَِإنَّ ُمْنَكرًا َوَنِكريًا يَْأُخُذ َواِحٌد ِمن ْ

َتُه، َصاِحِبِه َويَ ُقوُل: اْنطَلِ  ْق بَِنا َما نَ ْقُعُد ِعْنَد َمْن َقْد لُقَِّن ُحجَّ
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فَ َيُكوُن اهلُل َحِجيَجُه ُدونَ ُهَما ". فَ َقاَل َرُجٌل: يَا َرُسوَل اهلِل، فَِإْن 
"، فَ يَ ْنُسُبُه ِإىَل َحوَّاَء، يَا ُفاَلَن ْبَن َحوَّاءَ »ملَْ يَ ْعِرْف أُمَُّه؟ قَاَل: 

جدت أن سند هذا احلديث وبعد البحث عن رواة احلديث، و 
ا؛ ألنين مل أعثر على التابعي سعيد بن عبد اهلل  ضعيف جدًّ
األودي، ومل أجد حكما واضحا فاصال يف عبد اهلل بن حممد 

، أما إمساعيل بن xliiiالقرشي، وقد ذكره مسلم يف الكىن واألمساء
عياش فقد اختلف احلكم فيه فقال البخاري ما روى عن 

: إذا قال َعبد اهلِل ْبن املباركر أن الشاميني فهو أصح، وذك
، وقد xliv"اجتَمَع ِإمْسَاِعيل، وبَِقيَّة، يف شيٍء، فَبِقيَّة أحبُّ إيَلَّ 

، وقال اجلوزجاين أنه كان من أروى الناس عن xlvضعفه النسائي
وهو يف حديث الثقات من الشاميني أمحد منه يف الكذابني، 

إمساعيل بن  كتب عنيُ ال ، ورأى العجلي أن xlviحديث غريهم
، أي أنه xlviiعياش ما روى عن املعروفني، وال عن غريهم

ضعيف جدًّ عنده، ونقل ابن أيب حامت آراء العلماء فيه فذكر أنَّ 
قال: يف روايته عن أهل العراق وأهل احلجاز أمحد بن حنبل 

، xlviiiوروايته عن أهل الشام كأنه أثبت وأصح يء،بعض الش
طرافا أل بن عياش فأخذ مين قدم علينا إمساعيوأن وكيعا قال : 

، وأن حيىي بن xlixمساعيل بن أيب خالد فرأيته خيلط يف أخذهإل
قال وسألت أيب عن إمساعيل بن و ليس به بأس، معني قال: 

ال أعلم أحدا كف عنه  ،هو لني يكتب حديثه :فقال ،عياش
صدوق إال أنه وأن أبا زرعة قال :  ،lإال أبو إسحاق الفزاري

، كما اختلف يف احلكم liاحلجازيني والعراقينيغلط يف حديث 
أبو عبد اهلل على حممد بن إبراهيم بن العالء احلمصي، فقال 

د بن ِإبْ رَاِهيم بن اْلَعاَلء: ه ( 395العبدي )املتوىف:   أَبُو بكر حُمَمَّ
َهاجر بن عبد الرَّمْحَن

ُ
اك بن امل حَّ حدث َعن:  احلِْمِصي. ْبن الضَّ

 .liiناه يل بعض أَهلهك  بَِقيَّة ِبناكري.
وبذلك أن نرى هذا احلديث ضعيف ضعفا شديدا،  وقد ذكر 

، وحكم عليه أنه حديث ال liiiابن القيم اجلوزية هذا احلديث
وذكر املويل أبو الفداء أن اإلمام السيوطي . livيصح رفعه"

مل يثبت ىف التلقني حديث صحيح وال حسن الشافعي قال إنه 

وهلذا ذهب مجهور  ،حملدثنيبل حديثه ضعيف باتفاق مجهور ا
فىت بذلك عز أوآخر من  ،ن التلقني بدعة حسنةأال إمة األ

َّنا استحبه ابن الصالح وتبعه النووي إو  ،الدين بن عبد السالم
 .lv"ن احلديث الضعيف يعمل به ىف فضائل األعمالأىل إنظرا 

ا.  فتبني أن دليل جواز تلقني امليت حديث ضعيف جدًّ
 ثانيا: اعتمادهم على القياس:  

 والوتر: اويحلتر النداء لصالة العيدين والجنائز واالستسقاء وا
وف لكسورد عن النيب صلى اهلل عليه وسلم النداء لصالة ا

.بينما مل يكن ليوم الفطر إقامة أو نداء كما ورد ،lviواخلسوف
 lviiرِيِّ ْنَصا اأْلَ هللِ اْبِن َعبَّاٍس، وَجابِِر ْبِن َعْبِد ا يف حديث

هر شام واستحب اإلمام الشافعي النداء لصالة العيدين وقي
هلل صلى ول اعىن عن رسي –وملَْ حَيَْفْظ َعْنُه رمضان حيث قال :"

ْكُتوبٍَة مَ َغرْيِ َصاَلٍة َذاِن لِ اأْلَ  بِ َأَحٌد َعِلْمُتُه أَنَُّه أََمرَ اهلل عليه وسلم 
َؤذَِّن فَ يَ ُقوُل ِعيَدْيِن اْلمُ  يِف الْ ُمرُ يَأْ  أَنَُّه َكانَ "َبْل َحِفَظ الزُّْهرِيُّ َعْنُه 

اَلُة َجاِمَعٌة َواَل أََذاَن إالَّ ِلَمكْ  َة فََأمَّا ِلَك اَل إقَامَ وََكذَ  "وبَةٍ تُ الصَّ
اَل ِفيِه إيَلَّ أَْن يُ قَ  َأَحبُّ فَ اَن ضَ اأْلَْعَياُد َواخْلُُسوُف َوِقَياُم َشْهِر َرمَ 

ُه إالَّ َلى َمْن تَ رَكَ عَ َشْيَء  اَل فَ َك َوِإْن ملَْ يَ ُقْل َذلِ  "الصَّاَلُة َجاِمَعةٌ "
أْلَْعَياِد ااِفَلٍة َغرْيِ ُكلُّ نَ ِز َو ائِ َوالصَّاَلُة َعَلى اجْلَنَ  ،تَ ْرَك اأْلَْفَضلِ 

، ومل يُنقل lviiiاِمَعةٌ اَلُة جَ لصَّ : اَواخْلُُسوِف ِباَل أََذاٍن ِفيَها َواَل قَ ْولِ 
 هذا

 . lixاحلديث إال عن اإلمام الشافعي
ويح، لَّتاوا إًذا استحب اإلمام الشافعي النداء لصالة العيدين

 بالقياس على النداء لصالة الكسوف واخلسوف.
وف لكساوقد وافق أحد الباحثني على أن النداء لغري صالة 

نه مل أاهر لظقوله "ألن امن البدع احلسنة، فعلل ب والعيد وأهنا
سن ه حيعهد يف عصر رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم، ولكن

 lxعلى مقتضى القياس
يل ن دلدو  ثالثا: اعتمادهم على االستحباب، أو االستحسان

 ، وأنها سنة العلماء:.
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ليه عهلل الى مل يثبت أن النيب ص التلفظ بالنية عند الصالة:
ا جازهأقد وسلم قد تلفَّظ بالنية عند الدخول إىل الصالة، و 

 سنةحعلماء الشافعية وغريهم من املالكية وعدوها بدعة 
ٌة لِلنَّيِبِّ ْم اَل طَرِيقَ َنٌة هلَُ َحسَ  َقةٌ َوُسنًَّة بِاْعِتَباِر أَنَُّه طَرِياستحبابا، 

 َوَسلََّم ِمْن اللَُّه َعَلْيهِ   َصلَّىْنهُ ْت عَ َلْم يَ ْثبُ ف ،َوَسلَّمَ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه 
لِّي َكَذا ْفِتَتاِح ُأصَ ْنَد ااِل ُل عِ ُقو َطرِيٍق َصِحيٍح َواَل َضِعيٍف أَنَُّه َكاَن ي َ 

ِة ااَل َعنْ وَ ، ِعنيَ َواَل َعْن َأَحٍد ِمْن الصََّحابَِة َوالتَّابِ  أْلَْربَِع، بَْل  اأْلَئِمَّ
ُقوُل ا اَلِة  َذا قَاَم إىَل اَكاَن إ  مَ َسلَّ وَ أَنَُّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه "ْلَمن ْ لصَّ

رَ   مَجِْع ٌة ِعْنَد َقْصدِ ٌة َحَسنَ ْدعَ  بِ َوَلَعلَّ اأْلَْشَبَه أَنَّهُ مث قيل " "،َكب َّ
ْنَساَن َقْد يَ ْغِلبُ   .lxiرُُّق َخاِطرِهِه تَ فَ َليْ  عَ اْلَعزميَِة أِلَنَّ اإْلِ

، نصي دليل اعتمادهم على أصل بالتأويل، أو  ال يوجدعا: راب
ة، لصالمنها الذكر اجلماعي بعد الصالة ، املصافحة بعد ا

 أول هد يفلتشاالجتماع لقراءة القرآن على امليت والدعاء له، ا
 .الوضوء بعد التسمية

 صالة التطوع جماعة في غير ما تسن له الجماعة:
ن عيديال ض النوافل مجاعة مثلأداء بع من املعلوم أنه ُيوز

 مل سننٌ  ناكوالكسوف واالستسقاء، والَّتوايح والوتر بعدها، وه
حى الضُتشرع فيها اجلماعة كالسنن الرواتب مع الفرائض و 

ء لصالة لندااوز والنوافل املطلقة، وهذا مياثل اليت قبلها حيث ُي
فيها دى تُؤ  ال السنن مجاعة، يف حني الصلوات اليت ال يُنادى هلا

نَّ أَ َق بَ سَ َقْد مجاعة، وأجاز النووي أداءها مجاعة حيث قال "
وفَ نْيِ َدْيِن َواْلُكسُ  اْلِعي يِف الَّ إالن ََّواِفَل اَل ُتْشرَُع اجلََْماَعُة ِفيَها 

رَاِويُح َواْلوِ  اأْلََصحِّ إنَّ إَذا قُ ْلَنا بِ  ْعَدَهاُر ب َ ت ْ َوااِلْسِتْسَقاِء وََكَذا الت َّ
َنِن الرَّاتِ ِفِل َكاَوالن َّ ِفيَها أَْفَضُل َوأَمَّا بَاِقي ا اجلََْماَعةَ  َبِة َمَع اْلَفرَاِئِض لسُّ

اَل  جلََْماَعُة َأيْ اِفيَها  رَعُ شْ تُ َوالضَُّحى َوالن ََّواِفِل اْلُمْطَلَقِة َفاَل 
َها مَجَاَعًة جَ  َقْد وٌه وَ ُل إنَُّه َمْكرُ  يُ َقاَواَل  ازَ ُتْسَتَحبُّ َلِكْن َلْو َصالَّ

اِفِعيُّ َرمِحَُه اللَُّه يف ُُمْتَ  يِع َعَلى أَنَُّه اَل ْيِطيِّ َوالرَّبِ اْلبُ وَ  َريْ صَ َنصَّ الشَّ
 lxii"بَْأَس بِاجلََْماَعِة يف النَّاِفَلةِ 

واستدل اإلمام النووي جبواز صالة الضحى والنوافل املطلقة 
حديث عتبان ابن َماِلٍك حبديث النيب صلى اهلل عليه وسلم 

ِضَي اللَُّه َعْنُه أَنَّ النَّيِبَّ َصلَّى اللَُّه عليه وسلم "جاءه يف بيته بعد رَ 
ما اْشَتدَّ الن ََّهاُر َوَمَعُه أَبُو َبْكٍر َرِضَي اللَُّه َعْنُه فَ َقاَل النَّيِبُّ َصلَّى 

إىَل اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أَْيَن حتُِبُّ أَْن ُأَصلَِّي ِمْن بَ ْيِتَك َفَأَشْرُت 
َنا َخْلَفُه مُثَّ َسلََّم  اْلَمَكاِن الَِّذي ُأِحبُّ أَْن ُيَصلَِّي ِفيِه فَ َقاَم َوَصفَّ

َرَواُه اْلُبَخارِيُّ َوُمْسِلٌم َوثَ َبَتْت اجلََْماَعُة يف  lxiiiَوَسلَّْمَنا ِحنَي َسلََّم"
 رَِوايَِة اْبِن َعبَّاٍس النَّاِفَلِة َمَع َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِمنْ 

ُهْم  َوأََنِس ْبِن َماِلٍك َواْبِن َمْسُعوٍد َوُحَذيْ َفَة َرِضَي اللَُّه َعن ْ
َوَأَحاِديثُ ُهْم ُكلَُّها يِف الصَِّحيَحنْيِ إالَّ َحِديَث ُحَذيْ َفَة َفِفي ُمْسِلٍم 

  lxiv"فَ َقْط َواَللَُّه أَْعَلمُ 
 ازنصا يف جو  وقد استدل النووي يف هذا حبديث آخر ليس

 صالة الضحى مجاعة.
 خامسا : اعتمادهم على حديث موضوع . 

مل يرد عن النيب صلى اهلل عليه  دعاء األعضاء أثناء الوضوء:
وسلم دعاء خاص لألعضاء أثناء الوضوء، وهو ما يسمى بدعاء 
األعضاء، وقد عدها بعض الشافعية من البدعة احلسنة، وقد 

واخلتم بالشهادتني قال : " ذكرها الروياين الشافعي حيث
فيقول  ،وهو ما روي يف األخبار ،والدعاء يف كل عضو يغسله

يف ابتدائه: بسم اهلل, واحلمد هلل الذي جعل املاء طهورًا. ويف 
غسل الكفني: اللهم أحفظ يدي من معاصيك جلها. ويف 
املضمضة: اللهم أجر على لساين الصدق, والصواب أن يقول: 
اللهم اسقين من حوض نبيك كأًسا ال أظمأ بعده, ويف 

عمك. ويف الوجه: االستنشاق: اللهم ال حترمين رائحة جناتك ون
اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. ويف اليد 
اليمىن: اللهم أعطين كتايب بيميين, وحاسبين حسابًا يسريًا. ويف 
اليد اليسر: اهلل ال تعطين كتايب بشمايل ومن رواء ظهري. ويف 
مسح الرأس: اللهم أحفظ رأسي وما حوي, وبطين وما وعى, 

حتت عرشك يوم ال ظل إال ظلك. أو  أو يقول: اللهم أظلين
يقول: اللهم حرم شعري وبشريت على النار. ويف مسح األذنني: 
اللهم اجعلين من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويف 
مسح العنق: اللهم أعتق رقبيت من النار واملظامل. ويف الرجلني: 
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لهم اللهم ثبت قدمي على الصراط يوم تزل األقدام, أو يقول: ال
 .lxv"أجزين على الصراط, وال جتعلين ِمن يَّتدى يف النار

ى عل وأما الدعاء وهذا احلديث موضوع حيث قال النووي:"
أعضاء الوضوء، فلم ُيئ فيه شئ عن النيب صلى اهلل عليه 

َعاءُ  ، وأكد ذلك يف كتاب آخر فقال "lxvi"وسلم َوأَمَّا الدُّ
ْذُكْرُه يَ ْصَحاِب وملَْ ْن اأْلَ َن مِ و َكِثريُ اْلَمْذُكوُر َفاَل َأْصَل َلُه َوذََكرَُه  

ُمونَ  أما األدعية  ، كما أبطله ابن الصالح بقوله "lxvii"اْلُمتَ َقدِّ
 lxviii"األعضاء فال يصح فيها حديث على

 :نهمسادسا: اعتمادهم على فعل الصحابة رضي اهلل  ع
ارج خعاء الدباجللوس للذكر و  التعريف بيوم عرفة باألمصار: 

ادا ستنمكة وقت وقوف احلجاج بعرفة، فأجاز العلماء هذا ا
بن اعله فْن َوأَوَُّل مَ  على فعل ابن عباس، قال ابن مفلح :"
، مث وصفه "أنه lxix"عباس وعمرو بن حريث، وعنه: يُْسَتَحبُّ 

 lxxi . كذلك رأى عالء الدين املرواديlxxمنكر وفاعله ضال"

 ةعلماء العصر الحديث في البدعة الحسنأراء بعض 
فجوز  البدعة احلسنة، توسع بعض املعاصرين يف مفهوموقد 

عض بعل ابتداع عمل صاحل أو عبادة نافلة، واستدلوا على ف
نها وا عفسر الصحابة أعماال صاحلة أو عبادة نافلة قبل أن يست

مل ث عالنيب صلى اهلل عليه وسلم، فيجوز يف العصر احلدي
ى دع فقدإن مل يفعله النيب صلى اهلل عليه وسلم، ذلك، و 

صول ن أمعيسى بن عبد اهلل احلمريي أن البدعة احلسنة أصل 
د لم قوس التشريع ويستدل استنتاجا أن النيب صلى اهلل عليه

ء لفااخل وضع قاعدة لألجيال بعده، فقال "عليكم بسنيت وسنة
 على ليلالراشدين املهديني من بعدي"، ويرى أن هذا النص د

 عليه ى اهللصل حقيقة البدعة احلسنة أو السنة احلسنة، وأن النيب
ىل إسلم و يه وسلم قد وافق عليها، وأنه توجيه منه صلى اهلل عل

 .lxxiiأن ننهج يف ذلك هنجه وهنج أصحابه
وآخر من املعاصرين هو علي بن طاهر بن حيىي باعلي احلسيين 

احملدثات هو اخَّتاع الذي رأى أنَّ الذي يضر من  احلضرمي
ورأى أن الصحابة أحدثوا ، lxxiiiعبادة ال دليل هلا من الشرع"

يف عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم حمدثات غري قليلة، وملا علم 
النيب صلى اهلل عليه وسلم ِبا عملوا من هذه احملدثات أقرها 
وأثىن على من فعلها، إال ما أخطأ ب بعض الصحابة ِما ظنه 

احلة وليس منها، فأنكره وحذر منه.. فقد فرق من األعمال الص
النيب صلى اهلل عليه وسلم بني املقبولة واملردودة املنكرة، وهو 
بذلك ينبه بأن احملدثات بعد عهده يكون هلا هذا احلكم، أي: 
ما كان من اخلري بعد عهده مقبوال، كما قبله رسول اهلل صلى 

 هو منكراهلل عليه وسلم يف عهده، وما كان من الشر ف
 يف وضالل، كما أنكره رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

 .lxxivعهده"
ع لشر اومتسك بقول اإلمام الشافعي إن كل ماله مستند من 

د قبه  عملفليس ببدعة، ولو مل يعمل به السلف؛ ألن تركهم ال
لم و لعأه، يكوون لعذر قام عند يف الوقت، أو ملا هو أفضل من

 ،lxxvمل يبلغ مجيعهم علم به"
 هلل عليهلى اصيب ويرى أن السنة التقريرية باقية حىت بعد وفاة الن

سلم و يه وسلم فيقول إن احملدثات أيدها النيب صلى اهلل عل
 دينللخري الذي محلته، وأهنا جاءت على نظام إصالح ال

ليه عهلل الى صواألصول اليت جاء هبا القرآن، وبعد قبول الرسول 
من  نكرها أمتفريق بينها وبني وسلم وإعالن تأييدها وإعالن ال

ات دثاحمل احملدثات األوىل أعطانا الدليل الذي نفرق به بني
 . lxxvi"الصاحلة واحملدثات الضارة لنسري على هديه يف ذلك

يس لوتوصل املؤلف إىل قرار فاصل وخطري وهو أن الدين 
هلل اول قحمصورا يف فعل النيب صلى اهلل عليه وسلم، بل هو 

لماء عرره ما قاهلل عليه وسلم وفعله وتقريره، كوقول النيب صلى 
 ، وهبذه العبارة أرى أن lxxviiاألصول وعلماء األثر"

فرة املغه باملؤلف قد عدل عن احلق والطريق املستقيم، ندعو ل
 والرمحة.

وحاول الدكتور عماد السيد الشربيين أن يكون معتدال وقارئا 
األحكام جيدا ملن قبله، لكنه قرر أن البدعة تنقسم إىل 

اخلمسة، وأن البدعة ليست كلها ضاللة فكل ما هو جديد أو 
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مبتكر وُمَّتخ يف الدين والدنيا عن زمن النبوة املباركة، والسلف 
رضي اهلل عنهم، يطلق عليه لفظ بدعة لغة، مث يعرض مضمون 
اجلديد على الشرع ، وحُيكم عليه ِبا يليق من األحكام التكليفية 

يد ُمالفا لنصوص الشرع قلنا: بدعة اخلمسة؛ فإن كان اجلد
ضاللة، ويدخل فيها احلرام واملكروه حسب درجة ُمالفة اجلديد 
لنصوص الشرع وهنيه، وإن كان اجلديد موفقا لنصوص الشرع 
قلنا: بدعة حسنة، ويدخل فيها املستخب واملباح، حسب درجة 

 . lxxviiiموافقة اجلديد لنصوص الشرع وطلبه 
البأس ت، و اداالبدعة احلسنة يف العب والرأي الذي أراه أن نقيد

الف ال خيأري يف الزيادة يف األدعية كل ما يناسب فهمه ولغته غ
سنة يف ة احلبدعاألدعية املأثورة بشيء كثري، أما بالنسبة إىل ال

نسان ر اإلطوياحلياة االجتماعية والسياسية واليت تعد وسائل لت
أال  شرط به اث فيومسايرته للحياة املعاصرة فال مانع من اإلحد

اء آلر خيالف الشرع، وهذا األمر الذي ال خالف فيه بني ا
 املختلفة اليت عرضناها يف هذا البحث.
 الخاتمة 

 تائجنهم أاحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، وبعد: فمن 
 البحث:

مى لقداا( أن البدعة احلسنة الذي قصدها معظم العلماء 1) 
بتكار ق باتعلتكون يف العادات ِما يتعلق بأمور الدنيا، فيما ي

ليه ع الوسائل اليت مل تكن موجودة يف عصر النيب صلى اهلل
 وسلم أو عصر الصحابة أو التابعني .

 ملسالابد وليست يف العبادات، لذلك ردها العامل الفذ ابن ع
 إىل األحكام اخلمسة.

ها علي طلعت( أن اإلمام الشافعي مل يستخدم يف كتبه اليت ا2)
 مصطلح "البدعة احلسنة"، أو احملمودة.

بدع ن المهنا ( أن ما فعله اخللفاء الراشدون من أشياء يظن أ3)
 ين.الد يف فليست كذلك، إذ أهنم مل يفعلوا شيئا إال وله أصل

 افيةكسلم  لنيب صلى اهلل عليه و ( أن السنن اليت صحت عن ا4)
 لتحقيق رضا اهلل سبحانه وتعاىل.

 أهم المصادر والمراجع 
 ،طبعة جملس دائرة املعارف  الجرح والتعديل، ابن أيب حامت

اهلند، دار إحياء الَّتاث العريب  – حيدر آباد الدكن ،العثمانية
 .م 1952ه   1271، 1ط -بريوت –

  ،ملكتبةا،  الحديث واألثرالنهاية في غريب ابن األثري 
 .م1979ه 1399ريوت، ب -العلمية

 ،ري لعبدأبو عبد اهلل حممد بن حممد بن حممد ا ابن احلاج
 د.ت.، دار الَّتاث، المدخل الفاسي املالكي،

  ،صول اإلحكام في أ األندلسي القرطيب الظاهري،ابن حزم
 ستاذ: األقدم له، احملقق: الشيخ أمحد حممد شاكر،، األحكام

 د.ت . دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، ،الدكتور إحسان عباس
 ريفتح الباري شرح صحيح البخا ،ابن حجر العسقالين، 

 .ه1379 ،بريوت -دار املعرفة 
 د.ت. دار الفكر، ،الفتاوي الحديثية ،ابن حجر اهليثمي 
 في ، جامع العلوم والحكمابن رجب، الدمشقي، احلنبلي 

 احملقق: شعيبشرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، 
 ،ريوتب –س، مؤسسة الرسالة إبراهيم باج -األرناؤوط 

 .م2001 -ه  1422
 تار، املخ لدرابن عابدين، حممد أمني احلنفي، رد احملتار على ا

 ريوت ، د.ت .ب-دار الفكر
  ،م حكاقواعد األ امللقب بسلطان العلماء،ابن عبد السالم

 ،عدؤوف سراجعه وعلق عليه: طه عبد الر ، في إصالح األنام
 .م 1991 -ه   1414 ،لقاهرةا -مكتبة الكليات األزهرية 

 يطِ لَوسِ ا، َشرُح مشِكل ابن الصالح، عثمان بن عبد الرمحن ،
 دار كنوز إشبيليا، السعودية، د.ت .

 ،ي عاد فلمزاد ا ابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر بن أيوب
 رمكتبة املنا -، مؤسسة الرسالة، بريوت هدي حق العباد

 .م1994ه  /1415,  27ط ،اإلسالمية، الكويت
 1424، 1ط -، مؤسسة الرسالة"كتاب الفروع" ، ابن مفلح 

 م. 2003 -ه  
  ،بن  ، احملقق: عليالحوادث والبدعأبو بكر الطرطوشى

 .م1998، 3ط –حسن احلليب، دار ابن اجلوزي 
  ،نكارى إالباعث عل أبو القاسم املقدسي الدمشقي،أبو شامة 

 -القاهرة –احملقق: عثمان أمحد عنرب، دار اهلدى ، السنة
 1978 – 1398، 1ط
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  ،ر الفكر ، دايانروح البأبو الفداء، اإلستانبويل احلنفي اخللويت
 بريوت، د.ت . –

 ،اء، مكتبة أضو االنتصار ألصحاب الحديث أبو املظفر 
 ر، السعودية، د.ت . املنا

  ،فياءحلية األولياء وطبقات األصأبو نعيم األصفهاين 
 م. 1974 -ه  1394صر، م -السعادة 

 ،دار  كر،، احملقق: أمحد حممد شا مسند أحمد أمحد بن حنبل
 م. 1995، 1ط -لقاهرةا –احلديث 

 ،ار د ، يالحاوي للفتاو  السيوطي، عبد الرمحن بن أيب بكر
 م2004بنان، ل-والنشر، بريوتالفكر للطباعة 

 ،ريوتب –دار املعرفة ،  األم اإلمام الشافعي، 
 م.1990ه /1410

  ،يجلعفحممد بن إمساعيل أبو عبداهلل البخاري االبخاري، 
ار ر، داحملقق: حممد زهري بن ناصر الناص ،صحيح البخاري
 ه 1422، 1طوق النجاة ، ط

  ،حيدر آباد ية،ثمان، دائرة املعارف العالتاريخ الكبيرالبخاري 
 .الدكن –

  ،لعليمد ا، احملقق: عبأحوال الرجالاجلوزجاين، أبو إسحاق 
فيصل آباد،  -عبد العظيم الَبستوي، حديث اكادمي 

 .باكستان
 ،ر ختصمواهب الجليل في شرح م احلطاب الرعيين املالكي

 .م1992، 3ط –دار الفكر  ،خليل
  ،ب خلطاإبراهيم بن اأبو سليمان محد بن حممد بن اخلطايب

عة طبامل ،وهو شرح سنن أبي داود معالم السنة البسيت،
 .م 1932 -ه   1351، 1ط -حلب –العلمية 

 ،ي ففعية لشاالبدع الحسنة غتد ا دانانغ بن أمحد األندونيسي
 -ه1439، 1أندونيسيا، ط –، دار الفاروق العبادات
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