
  
  
  

  

  االحتساب بين االتباع واالبتداع
  

  

  

   وجمعإعداد 

  إبراهيم بن توفيق البخاري
  

   



  املقدمة
  

نيني فيهم وأقام ، كتبه  عليهم وأنزل ، رسله الناس إىل أرسل الذي  احلمد  إىل يدعون كلهم  مصلحني ر
  . املستقيم الوسط والطريق القومي املنهج

ها ، البيضاءِ  على تركتُكم لقد: " ملسو هيلع هللا ىلص وقال ،}  وسطاً  أمة جعلناكم وكذلك: {  تعاىل قال ِ  ، كنهارِها  ليل
  .األلباين صححه" هالٌك  إال بعدي عنها يزيُغ  ال و
  

 وهي واحدة إال النار يف كلها  وسبعني ثالث أو فرقة وسبعني اثنني على تفرتق األمة هذه أن املعلوم ومن
  . عنهم هللا رضي وأصحابه ملسو هيلع هللا ىلص اهلدى نيب عليه كان  ما مثل على كانت  من

س املنكر عن والنهي ملعروف األمر شعرية يف حاد ولقد  اتباع بني ما وآخرون ، وتفريط إفراط بني ما ُأ
 لذا ، عنه والتنفري الباطل من والتحذير ، إليه والدعوة منه احلق بيان العلم أهل على يتوجب مما ، وابتداع
 يبارك أن وجل عز املوىل سائال اليسري البحث هذا كتابة  يف - الكرام مشاخيي أحد توجيه بعد -  سعيت
  . قدير شيء كل  على إنه العمل وخيلص

   



  بسم هللا الرمحن الرحيم
  

  تعريف االحتساب :
رك املعروف وفاعل املنكر طلبا لألجر من هللا جل " نكاره على  هو عمل احملتسب 

  .١"جالله

 تعريف االتباع:

:   تعريفه لغًة

"(تبع) التاء والباء والعني أصل واحد ال يشذُّ عنه من الباب شيء وهو قال ابن فارس: 
ً إذا تلوته واتبعته" لو والّقْفو، يقال: تبعت فال   ٢التّ

:   تعريفه اصطالحًا

قال اإلمام أمحد رمحه هللا تعاىل: "هو أن يتَّبع الرجل ما جاء عن النيب صلى هللا عليه 
".وسلم وعن أصحابه، مث هو من بعُد يف ا   لتابعني خمريَّ

 ُ وقال ابن عبد الرب: "االتباع ما ثبت عليه احلجة، وهو اتباع كلِّ من أوجب عليك الدليل
  ٣اتباعَ قوله، فالرسول صلى هللا عليه وسلم هو املثل األعلى يف اتباع ما أمر به

  
   

                                                             
  ٩١القواعد األصولیة المؤثرة في فقھ األمر بالمعروف والنھي عن المنكر ، د.ناصر العلي ص ١
  )١/٣٦٢مقاييس اللغة ( ٢

  )٧/٥٤٨انظر: أضواء البيان ( ٣



  ]مَعْنَاهَا وَبَيَانُ  الْبِدْعَةِ  تَعْرِيفُ [

  البدعة لغة :

 ) ُ َأْصل ِ  وَ ادَّة َدعَ "  اْلمَ َ اعِ "  ب َ ِِالْخِرت ى ل اٍل  َغْريِ  َعَل ثَ ُ  َسابٍِق، مِ ه نْ مِ   :وَ

لُ  ِ  قـَوْ َّ اَىل  ا عَ ِديعُ : {تـَ َ اِت  ب اوَ مَ ضِ  السَّ اْألَرْ ا: َأْي  ،]١١٧: البقرة} [وَ هَ ْن  ُخمَْرتِعُ اٍل  َغْريِ  مِ ثَ  مِ
ٍم  َسابٍِق  ِ َقّد تـَ   .مُ

 ُ ه ُل قـَوْ اَىل  وَ عَ ا قُلْ : {تـَ نَ  بِْدًعا ُكنُْت   مَ ا: َأْي ] ؛ ٩: األحقاف} [الرُُّسلِ  مِ ْن  أَوَّلَ  ُكنُْت   مَ َ  مَ  َجاء
ةِ  َِساَل لرّ نَ  ِ ِ  مِ َّ ، إَِىل  ا ادِ َ ب َلْ  اْلعِ ِين  ب َقدَّمَ ٌ   تـَ نَ  َكثِري   .٤) الرُُّسلِ  مِ

  

  البدعة اصطالحًا :

ةٌ  هي( ارَ َ ِريَقةٍ : َعْن  ِعب ينِ  ِيف  َط ِ ، الّد َعةٍ رَ تـَ ِعيَّةَ  تَُضاِهي ُخمْ ْقَصُد  الشَّرْ ُ وِك  يـ ُل لسُّ ا ِ هَ يـْ غَةُ  َعَل اَل َ ب  ِيف  اْلمُ
بُِّد  ِ  التـَّعَ َّ ِ  ُ َحانَه   .٥) ُسبْ

:  تعريفه االبتداع اصطالحًا

نه: استخراج الطريقة  بناء على كالم الشاطيب السابق ميكن تعريف االبتداع اصطالحًا 
  ٦املبتدعة، أو استخراج البدعة للسلوك عليها.

   

                                                             
  ).١/٤٩االعتصام للشاطبي ، ت:الھاللي ( ٤
  ).١/٥٠االعتصام للشاطبي ( ٥
hالملف العلمي لبدع الروافض ، موقع المنبر  ٦ p://www.alminbar.net/malafilmy/eteba3/1.htm  



  :االبتداع أسباب
  :أمور عدة إىل االبتداع أسباب -رمحه هللا – األلباين الشيخ أرجع وقد

 -  وسلم عليه هللا صلى - النيب إىل نسبتها وال ا االحتجاج جيوز ال ضعيفة أحاديث: األول
 هللا صلى -  النيب صالة صفة"  مقدمة يف بينته ما على عند به العمل جيوز ال هذا ومثل
  .وغريه تيمية كابن  العلم أهل من مجاعة مذهب وهو"  - وسلم عليه
 أحكاماً  عليها فبنوا الفقهاء بعض على أمرها خفي هلا أصل ال أو موضوعة أحاديث: الثاين
ت البدع صميم من هي   !األمور وحمد

 احلديث مصطلح بعلم واجلهل عامة، النبوية لسنة اجلهل إىل يعودان السببان وهذان: قلت
 وبني األحاديث من به االستدالل يصح ما بني يفرقون ال البدع يف يقعون ممن فكثري خاصة

خذون. واملوضوع الضعيف من الصحيح احلديث يعرفون فال يصح ال ما  أي من احلديث و
 فقال اجلمعة خيطب كان  الذي اخلطيب ذلك كمثل  املوضوعات، كتب  من حىت كان  مصدر

 وال ، ... وكذا كذا  املوضوع احلديث يف - وسلم عليه هللا صلى - النيب قال: خطبته يف
  !املوضوع؟ احلديث هو ما املسكني هذا يعرف

 رسول على كذب  ألنه املوضوع حلديث العمل جيوز ال أنه على متفقون العلم أهل أن مع
 موضوعة أحاديث إىل استندت البدع من كثرياً   أن املعلوم ومن. - وسلم عليه هللا صلى - هللا

  .متهافتة
ت اجتهادات: الثالث  مل منهم املتأخرين خاصة الفقهاء بعض من صدرت واستحسا

  صارت حىت األمور، من املسلمات مساق ساقوها بل شرعي، دليل ي يدعموها
 ما إال شرع ال إذ اتباعه، يسوغ ال مما ذلك أن دينه يف املتبصر على خيفى وال! تتبع سنناً 

 مبا العمل هو له جيوز أن - جمتهداً  كان  إن - املستحسن وحسب تعاىل، هللا شرعه
 فكيف. ال مث فال وسنة شريعة ذلك الناس يتخذ أن أما به، هللا يؤاخذه ال وأن استحسنه،

  .إخل ... العملية للسنة خمالف وبعضها
 اجلهال بعض ا عمل وإن عقل هلا يشهد وال الشرع عليها يدل ال وخرافات عادات: رابعاً 

  .بزيهم ويتز العلم يدعي ممن ذلك بعض يف ولو يؤيدهم من يعدموا ومل هلم شرعة واختذوها



 النصوص يف العقل حتكيم أيضاً  البدع أسباب من أن األلباين الشيخ قاله ما إىل ويضاف
 العقل أن مع العبادات يف الواردة - وسلم عليه هللا صلى -  نبيه وسنة هللا كتاب  من الشرعية

 سأل فلو العبادات يف التشريع أسرار يدرك أن يستطيع ال ألنه الباب هذا يف له مدخل ال
ً  وجد ملا أربعاً  العشاء نصلي وملاذا ركعات ثالث املغرب نصلي ملاذا نفسه الناس أعقل  جوا
 مجاعة؟ العشاء سنة نصلي وال مجاعة الرتاويح نصلي ملاذا نفسه آخر سأل ولو. عقالً  مقبوالً 

  .سنة منهما كالً   أن مع
 هو والقرآن والسجود؟ الركوع حال نقرأه وال القيام حال الصالة يف القرآن نقرأ ملاذا قلنا ولو

 من بد وال الشرع يدي بني يتقدم أن للعقل ينبغي ال أن الباب هذا يف فاألصل. القرآن
 تنتهي حداً  إدراكها يف للعقول جعل وتعاىل سبحانه هللا فإن النصوص، موارد عند الوقوف

  .الشاطيب قال كما  مطلوب كل  يف اإلدراك إىل سبيالً  هلا جيعل ومل تتعداه ال إليه
  ٧.للنظر جمال فيها للبدع أخرى أسباٍب  اعتبار وميكن

  

ر البدعة :   آ

رها البدعة شؤم من( ا السيئة وآ  صدقة وال صيام وال صالة من عمل معها يقبل ال أ
ت، من وغريها  -  وسلم عليه هللا صلى - النيب حوض على الورود من مانعة وهي القر
  .توبة له وليس القيامة، يوم إىل ببدعته عمل من إمث املبتدع وعلى شفاعته، من ومانعة

  :أدلة ذلك على فيدل ال، أم بدعة داخلتها سواء مطلقا أعماله تقبل ال املبتدع و

 به حيلف الذي فو: "قوله وهو القدرية يف عنهما هللا رضي عمر بن هللا عبد عن صح ما منها
 مث" لقدر يؤمن حىت هللا تقبله ما فأنفقه ذهبا أحد مثل ألحدهم كان  لو عمر بن هللا عبد

  .مسلم رواه الذي جربيل حبديث استشهد

                                                             
  . ٨٥-٨٤، حسام عفانة ، ص  والبدعة السنة يف وأسس قواعد. . ابتداع ال اتباع ٧



 ميرق كما  الدين من ميرقون: "-  وسلم غليه هللا صلى - قوله وهو اخلوارج حديث يف ما ومنها
م مع صالتكم حتقرون: "قوله بعد ،"الرمية من السهم " صيامهم مع وصيامكم صال

 املتفق الصحيفة حبديث املشهور عنه هللا رضي طالب أيب بن علي حديث ومنها. احلديث
 فعليه حمد آوى أو حد فيها أحدث من ثور، وإىل عري بني ما حرم املدينة: "قوله وفيه عليه
  ".عدال وال صرفا منه هللا يقبل ال أمجعني والناس واملالئكة هللا لعنة

ت أقبح والبدع الشرع ينايف حدث كل  يشمل عام واحلديث  خاصاً  كان  وإن وهو احملد
 ما أشد من احلديث وهذا املعىن، يف داخل فغريها -  وسلم عليه هللا صلى -  الرسول مبدينة
  .البدع أهل على يكون

 فذلك خاصة األعمال من البدعة داخلت ما قبول عدم يراد أن وهو الثاين االحتمال وأما
 ليس ما هذا أمر يف أحدث من: "-  وسلم عليه هللا صلى - النيب قول عليه يدل جدا ظاهر

  ".رد فهو أمر عليه ليس عمال عمل من: "وملسلم عليه متفق" رد فهو منه

  .ضاللة بدعة كل:  وقوله

 فذلك شفاعته ومن -  وسلم عليه هللا صلى -  النيب حوض على الورود من مانعة والبدعة
 على أ: "رواية ويف" الضال البعري يذاد كما  حوضي عن رجال فليذاد: "الصحيح للحديث
ِرد من أنتظر احلوض َ س فيؤخذ منكم علىّ  ي  أما: فيقال أميت ومن مين رب  فأقول دوين أ
  ".سحقا سحقا: فأقول بعدك؟ أحدثوا ما تدرى ما: رواية ويف بعدك؟ عملوا ما شعرت

وا: {تعاىل هللا لقول فذلك القيامة يوم إىل ببدعته عمل من إمث عليه واملبتدع ْحِمُل َ ي ِ ُهمْ  ل َزارَ   أَوْ
ةً  َل مَ  َكامِ وْ َ ةِ  يـ امَ َ ي ْن  اْلقِ مِ َزارِ  وَ مْ  الَِّذينَ  أَوْ هُ ُِضلُّونَـ  وسلم عليه هللا صلى - وقوله اآلية} ِعْلم بِغَْريِ  ي

 بدعة من فما". ا عمل من ووزر وزرها عليه كان  بعده ا فعمل سيئة سنة سن من: "-
دة ا عمل من إمث مبتدعها على كتب  إال بعده من ا فيعمل أحد يبتدعها  إمث على ز
  .نيا عمله مث أوال ابتداعه



 زائدا ذلك إمث املبتدع على كان  تقابلها اليت السنة رفع تستلزم بدعة كل  كانت  فإذا وأيضاً 
  .االبتداع إمث على

 إن: "املرفوع عنه هللا رضي أنس حديث ذلك على فيدل البدعة صاحب عن حمجوبة والتوبة
 وقال السنة يف عاصم أيب ابن رواه". بدعة صاحب كل  عن التوبة حجب قال أو حجز هللا

  ".بشواهده صحيح: "األلباين

 مث الرمية من السهم خيرج كما  الدين من خيرجون: "قوله وهو اخلوارج حديث يف ما عليه ويدل
  ".فيه يعودون ال

 وصلح ظاهره استقام ملن يكون ال اخلامتة سوء أن وذلك اخلامتة سوء من عليه خياف واملبتدع
 على إصرار أو العقل يف فساد له ملن اخلامتة سوء يكون وإمنا ذلك على  واحلمد طنه،
 االستقامة طريق غري طريق يف وأخذ حاله تغريت مث أمره أول يف مستقيما يكون أو الكبائر
  .٨) والعياذ وخامتته عاقبته لسوء سببا ذلك عمله فيكون

   

                                                             
  .١٠٦-١٠٤ھـ ، ص:١٤٠٥عبدالكریم مراد ، الجامعة اإلسالمیة  البدع وآثارھا السیئة ، ٨



  :االحتساب املبتدع أبرز مظاهر 
  

  املعتزلة عند املنكر عن والنهي ملعروف ألمرا - ١
 األئمة، على اخلروج ذلك ويضمنون املنكر، عن والنهي ملعروف األمر: املعتزلة أصول من( 

 بل نقره، مل صغرية كانت  ولو حىت معصية على وأصر العام املسلمني إمام عصى إذا: فيقولون
ياً  ملعروف أمراً : ذلك ويسمون ونقاتله، عليه خنرج  ال: يقولون السنة وأهل. املنكر عن و
، كفراً   نر مل ما طاعتهم عن خنرج وال بذنب، األئمة نكفر  صلى النيب بذلك أمر كما  بواحًا

  ٩املعتزلة) عند الدين وأركان اإلسالم أصول هذه وسلم، عليه هللا
  

  اخلوارج عند املنكر عن والنهي ملعروف ألمرا - ٢
 لصرب، يتحلى أن عليه املنكر عن والناهي ملعروف واآلمر -وجل عز -هللا إىل ( فالداعي

 سبيل يف يناله ما أو يسمع قد ما يتحمل أن أيضا وعليه والثواب، األجر حيتسب أن وعليه
 مسلك أو الناس، أذى مسلك يسلك أن أو العنف مسلك يسلك أن وأما دعوته،

 الذين هم اخلوارج، دعوة أصل هذه الكلمة وتفريق والنزعات اخلالفات مسلك أو التشويش،
ا ال األمور اليت ينكرون لسالح، املنكر ينكرون م وختالف يرو  وسفك لقتال معتقدا
 عليه هللا صلى النيب أصحاب دعوة بني ففرق أمور، من ذلك إىل وما الناس وبتكفري الدماء
ْن  اخلوارج، دعوة وبني الصاحل وسلفنا وسلم  الصحابة دعوةُ . جمراهم وجرى منهجهم، ج ومَ

  .والثواب األجر واحتساب لصرب، والتحلي احلق، وبيان واملوعظة، حلكمة
 صفوف ومتزيق الكلمة وتفريق وتكفريهم، دمائهم، وسفك الناس، بقتال اخلوارج ودعوة

  .حمدثة وأعمال خبيثة، أعمال هذه املسلمني،
وَن، األمور هذه إىل يدعون الذين أن واألوىل ُ ب   فرَّقوا هؤالء الظن، م ويساء عنهم، ويبعد ُجيانَـ
ُ  اجتمع ولو ،-  والعياذ - وعذاب نقمة والفرقة رمحة، اجلماعة املسلمني، كلمة  البلد أهل
  .١٠هيبة) هلم وكان مكانة، هلم لكان واحدة كلمة  على واجتمعوا اخلري، على

  

                                                             
 ).٢/٢٥٠شرح العقیدة الطحاویة ، ابن جبرین ( ٩

  .٦- ١منھج الدعوة والحسبة بین أھل السنة وأھل البدعة ، ابن غصون ، ص: ١٠



  مناذج من االحتساب املتبع : 
اِرِق  َعْن  - نِ  َط ْ اٍب  ب َهَذا -  ِشهَ ْكرٍ  َأِيب  َحِديُث  وَ َ ْن  أَوَّلُ : قَالَ  -  ب َدأَ  مَ َ ةِ  ب َ ب ْخلُْط مَ  ِ وْ َ  يـ

يِد  لَ  اْلعِ بْ ِ  قـَ انُ  الصََّالة وَ رْ هِ  فـََقامَ . مَ يْ َل ، إِ ٌ ُجل لَ  الصََّالةُ : فـََقالَ  رَ بْ ، قـَ ةِ َ ب  تُِركَ  قَدْ : فـََقالَ  اْخلُْط
ا َِك، مَ ال و فـََقالَ  ُهنَ ُ يٍد  أَب ا: َسعِ ا قََضى فـََقدْ  َهَذا أَمَّ هِ  مَ يْ ُت  َعَل عْ ُسولَ  َمسِ ُ  َصلَّى ِهللا  رَ  هللا

هِ  يْ َسلَّمَ  َعَل ُقولُ  وَ َ ْن «: يـ َأى مَ نُْكمْ  رَ ا مِ نَْكرً ُ  مُ ه ْ غَّريِ ْليـُ ، فـَ ِ ِده َ ْستَِطْع  َملْ  فَِإنْ  بِي َ ، ي هِ ِ َسان ِ ل  َملْ  فَِإنْ  فَِب
ْستَِطْع  َ ، ي هِ َقْلِب َِك  فَِب ل َذ ميَاِن  َأْضعَُف  وَ   .١١»اْإلِ

ُصلي رجالً  رأى عمر ابن فٍع أن عنو  - : وقال فدفعه، مقامه، يف اجلمعةِ  يومَ  ركعتنيِ  ي
؟ اجلمعةَ  أتُصلي ُصلي هللا عبُد  وكان أربعًا  هكذا: ويقول بيته، يف ركعتني اجلمعةِ  يومَ  ي

 .١٢ وسلم عليه هللا صلَّى - هللا رسولُ  فعل
  
  ضوابط االحتساب املتبع : 

ُشرتط يف االحتساب ما يلي :   ي
لطرق املشروعة ، لقوله تعاىل :  أن( - ١ ا "يكون االحتساب  مَ ُكمُ  وَ  الرَُّسولُ  آَ

ُخُذوهُ  ا َف مَ هُ  نـََهاُكْم  وَ ُهوا َعنْ تـَ انـْ اتـَُّقوا َف َ  وَ َّ نَّ  ا َ  ِإ َّ َقاِب  َشِديدُ  ا  ").اْلعِ
َال "لقوله تعاىل : أال يؤدي إنكار املنكر إىل منكر أكرب منه (  - ٢  الَِّذيَن  تَُسبُّوا وَ

َْدعُونَ  ْن  ي ِ  ُدوِن  مِ َّ َُسبُّوا ا َ  فـَي َّ ا ا قصة ابن تيمية مع لو " ، ِعْلمٍ  بِغَْريِ  َعْدوً
يف   –رمحه هللا  –، حيث يقول تلميذه النجيب ابن القيم تار السكارى التجنود 

 ومسعت شيخ اإلسالم ابن تيمية قدس هللاكتابه الشهري إعالم املوقعني : " 
روحه ونور ضرحيه يقول مررت أ وبعض أصحايب يف زمن التتار بقوم منهم 
يشربون اخلمر فأنكر عليهم من كان معي فأنكرت عليه وقلت له إمنا حرم 
ا تصد عن ذكر هللا وعن الصالة وهؤالء يصدهم اخلمر عن  هللا اخلمر أل

 .١٣" فدعهم الذرية وأخذ األموال قتل النفوس وسيب

                                                             
  ).١/٦٩) (٤٩رواه مسلم في صحیحھ ، كتاب:اإلیمان ، باب:كون النھي عن المنكر من اإلیمان... ، رقم ( ١١
  ).٢/٣٣٩) (١١٢٧رواه أبو داوود في سننھ ، كتاب:الجمعة ، باب: الصالة بعد الجمعة ، رقم ( ١٢
 )٣/٥إعالم الموقعین البن القیم ( ١٣



يسر الطرقأن يكون اإل(  - ٣ ُ  رَِضيَ  َعائَِشةَ قول  ودليل ذلك،  ١٤)نكار  َّ  ا
َها، اَلْت  َعنـْ ا«: َق َ  مَ هِ  هللاُ  َصلَّى النَِّيبُّ  ُخّريِ َسلَّمَ  َعَليْ ْنيَ  وَ ْنِ  بـَ ي رَ ارَ  إِالَّ  َأمْ  اْختَ

ا ُمهَ َْسرَ ا َأي َْمثْ، َملْ  مَ ا َ َذ إِ ا َكانَ   اِإلْمثُ  َكانَ   َف َدُمهَ عَ هُ  َأبـْ نْ  .١٥" مِ
  

  العالج :
لسنة النبوية الصحيحة ونشرها . -١  االهتمام 
 املناصحة املباشرة وغري املباشرة ملن ابتدع يف االحتساب . -٢
 الكتابة والتأليف يف هذا اجلانب . -٣
 إقامة امللتقيات واحملاضرات . -٤
 فتح الديوانيات للعلماء واملشايخ الحتواء الشباب ومناقشتهم . -٥

 

                                                             
  )١٣٨الحسبة النظریة والعملیة عند شیخ اإلسالم ابن تیمیة د.ناجي حضیري بتصرف ( ١٤
) ، رواه مسلم ، كتاب ٨/١٦٠) (٦٧٨٦كتاب الحدود ، باب إقامة الحدود واالنتقام لحرمات اهللا ، رقم الحدیث ( رواه البخاري ، ١٥

 ) ، واللفظ للبخاري.٤/١٨١٣) (٢٣٢٧الفضائل ، باب مباعدتھ صلى اهللا علیھ وسلم لآلثام...، رقم الحدیث (


