
 

 

 7937بهلام و تابتلنا    7 شلمام  چهلام  سلا  پژوهی،  سللیی دوفصلنامه علمی ترویجی

 19-73صیحلللات:   17/37/7937تامیللللخ تأییللللللد:   32/73/7931تامیلللخ دمیللللافللت: 

 
 ارکان بدعت از منظر قرآن و سنت نییو تب یبررس

 *یمختار  یمرتض

 **یراز یمجدد ش حسن آل دیس

 دهیچک
له ارکان بدعت اسـت کـه افـراط و تفـریط و ئمس ،بدعتتری  مسائل در باب از مهم

شود. ای  مقاله با موجب انحراف در جوامع اسالمی می ،های نادرست از آنبرداشت
ها، معیارهای بدعت را از منظـر قـرآن و سـنت هدف جلوگیری از ای  افراط و تفریط

دیـ ، حـادث نداشت  اصـل در  ،کند. در آثار و منابع اندیشمندان اسالمیبررسی می
بودن، انتساب دادن به دی ، قصد داشت ، اشاعه، مداومت، مخالفت داشت  با مقاصد 

بعـد از  ؛انـداز ارکان بـدعت شـمرده شـده ،شریعت و نبود فعلی در سه قرن نخست
به ای  نتیجه رسیدیم که نداشت  اصل در دی ، حادث بـودن،  ،بررسی آیات و روایات

رکـ  بـدعت  ،تـواناب به دی  و التفـات داشـت  را مـیکم یا زیاد کردن در دی ، انتس
مخالفت داشت  با مقاصد شریعت و نبودن  ،مداومت ،دانست و اموری همانند اشاعه

ولـی در واقـع از ارکـان بـدعت  ،انـداگرچه برخی رک  دانسته ،در سه قرن نخست را
 نیستند.

  ارکان بدعت، قرآن و سنت، احداث، ال اصل له. کلیدواژه:

                                              
 .راالعالم لمدرسة اهل البیتو فارغ التحصیل موسسه دا کارشناس ارشد کالم اسالمی از موسسه امام صادق *

 .داراالعالم لمدرسة اهل البیتاستاد حوزه علمیه قم و موسسه  **
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   همقدم
دنبـال بیـان ارکـان بـدعت تری  مفاهیم اسالمی است. ای  مقاله بهبدعت از جمله مهم

هایی است که در باب سـنت و ها و تفریطافراط ،است. آنچه ما را به ای  تحقیق واداشته
 ،اشـخاص ،ای اسـت کـه در مـواردیگونـهبدعت صورت گرفته است. ای  انحرافات به

-می ،از منظر قرآن و سنت یمعیارهای اند. با تعیی رسانده مخالفی  خود را تا مرز تکفیر

ها شد. در خصوص ارکان بدعت کتـاب مسـتقلی نوشـته ها و تفریطتوان مانع ای  افراط
اللـه آیت البدعهاز جمله )البته در برخی منابع که درباره بدعت نوشته شده  ؛نشده است
صورت ضـمنی بـه بیـان ارکـان به ،(شاطبی ارعتص مجیزانی و  معی ا البدعهسبحانی و 

-نوشته شده در ای  زمینه مقاالتی کههای ای  مقاله با سایر اند. تفاوتبدعت نیز پرداخته

 در سه محور است. اند،
اما ایـ   ؛زبان عربی و مفصل هستند به ،هایی که در باب بدعت نوشته شدهکتاب. 7

یانی شیوا و مختصر و بدون پرداخت  با ب ،نگاشته به زبان فارسی است و در آن سعی شده
تـا مـانع از خسـته و  ،مقدماتی و... ممحض در بررسی ارکان بدعت باشد هایبحقبه 
 حوصله شدن مخاطب گردد.بی

معیارهای بدعت را از منظر قرآن و سنت مورد بررسی و تحلیل قـرار  ،ای  تحقیق. 8
 دهد.می

-بـه نیز اما دیگر آثار بدعت را ؛ددهمی مورد بررسی قرار را ارکان بدعت ،ای  پژوهش. 7

 مورد بررسی قرار گرفته است. ،و ارکان بدعت در ضم  مباحق دیگر طور کلی بحق کرده

 معنای بدعت
و در آن فرقی بی  امور دینی و  1معنای ایجاد چیزی که نبوده، استبدعت در لغت به

برخـی  ؛تی وجـود داردهای متفاودیدگاه ،غیر دینی نیست. در تعریف اصطالحی بدعت
برخی بدعت را در امور عادی هم ممکـ   ؛در ای  زمینه متشدد و برخی متسامح هستند

برخـی بـدعت را یـک قسـم  3؛داننـدای آن را مختص به امور دینی مـیو عده 2دانندمی
                                              

 .358ص ،الق موس المحیط؛ فیروزآبادی، محمد، 7ص، 2ج، لس ن العربمنظور، محّمد، . اب 1
 .857ص ،7ج ،حقیقة البدعة وأحک مه . غامدی، سعید، 2
 .آنهـا راه دارد یبـدعت در هـر دو ،شود که بـه اتفـاق علمـاو افعال جوارحی میبدعت در امور عبادی شامل اعتقادات ». 3
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ای عـده 1؛اصلی برای آن نیست ،گویند: بدعت آن چیزی است که در دی دانند و می می
کنند و آنچه را که مطابق دی  است را ممدوحـه و آنچـه را قسم تقسیم می بدعت را به دو

ای نیز بـدعت را بـه پـنج قسـم تقسـیم عده 2؛اندکه مخالف دی  است را مذمومه نامیده
)واجب و مستحب و مباح و مکروه و  بدعت به احکام تکلیفیه ،کنند که در ای  تقسیم می

بـه  ،اندی در کتابی که در رابطه با بدعت نگاشتهالله سبحانآیت 3شود.تقسیم می ،حرام(
با دقت در تعاریف  4کنند.شانزده تعریف از علمای شیعه و سنی درباره بدعت اشاره می

کـه در جـایی ؛توان گفت که بدعت، تصرف در دیـ  اسـتمی 6و نگاه به ادله 5مختلف
                                                                                                      

 ،7ج، ارعتصد مشـاطبی، ابـراهیم، ) ؛«زنـدشاطبی برای ای  نوع از بدعت به مذهب قدریه و مرجئه و خوارج و... مثال مـی
 ؛ )سـبحانی، جعفـر، «داننـدکار بردن واژه بدعت در امور عادی را صحیح نمیالله سبحانی بهآیت»؛ (477ص 8؛ ج43ص

گوید: مقصود هـر داند و میاختالف لفظی می ،جیزانی ای  اختالف را» (؛35ص، البدعه مفهومه  حده  و ثا اه  و موااده 
معید ا البدعده ضدوابط جیزانـی، محمـد بـ  حسـی ، ) ؛«یک از عادات غیر از چیزی است که دیگری آن را اراده کرده است

 .(857 -854ص، اعد الفقهیهالبدعه علی اریقة القو
 .777ص ،8ج ،ج مع العلوم والحک رجب حنبلی، عبدالرحم ، اب  .1
حقیقه السنة والبدعة األمر ب رتبد ع والنهدي الدی ، سیوطی، جالل ؛ 87- 82ص ،تلبیس ابلیسجوزی، عبدالرحم ، اب  .2

تبیدین کدذب ، یعسـاکر، علـ؛ اب 777ص ،8ج ،ج مع العلوم والحک رجب حنبلی، عبدالرحم ، ؛ اب 17ص، عن اربتداع
، محمـد، ی؛ غزالـ31-25ص ،معی ا البدعه؛ جیزانی، محمد، 13ص، المفتري فیم  نسل إلی اإلم م أبي الحسن األشعري

حجـر عسـقالنی، ؛  ابـ 757ص ،7ج، النه یة فدي غریدل الحددیا واألادراثیر، مبار ، ؛ اب 7ص ،8ج ،إحی ء علوم الدین
 .857ص ،77ج ؛ همان،857ص ،4ج ،فتح الب اىاحمد، 

قواعدد ، عزالـدی ، (سلطان العلماالسلمی الدمشقی )؛ 871و  832ص ،4ج، أنواا البروق في أنواء الفروق، احمد، یقراف .3
المنثدوا ؛ زرکشی، محمد، 88ص، 7ج، تهذیل األسم ء واللغ  ، ی، یحیی؛ نوو854ص ،8ج، األحک م في مص لح األن م

 ،الح وي للفتد وي؛ سیوطی، عبدالرحم ، 751ص، الفت وى الحدیثیةحجر، ، اب ی؛ هیتم871ص ،7ج، في القواعد الفقهیة
 .775ص ،7ج ،فتح المغیا بشرح ألفیة الحدیا، محّمد، ی؛ سخاو887ص ،7ج
 .87-75، صالبدعة مفهومه ، حده  و ثا اه سبحانی، جعفر،  .4
، جد مع العلدوم الحکد  ، عبـدالرحم ،رجـب حنبلـی)ابـ ؛ «البدعه ما احدث مما ال اصل له فی الشریعه یـدل علیـه» .5

 ،فتح البد اىی، احمد، حجر عسقالن)اب ؛ «ما احدث و لیس له اصل فی الشرع و یسمی فی عرف الشرع بدعه»(؛ 775ص
حجـر )ابـ ؛ «البدعه ما احدث علی خـالف امـر الشـرع و دلیلـه الخـاص او العـام»(؛ 1ص، 73ج ؛ همان،757ص ،5ج

؛ «بدعه زیادة فی الدی  او نقصان منه م  اسـناد الـی الـدی »(؛ 437ص، 7ج، الفتح المبین بشرح األابعین ،، احمدهیتمی
؛ «البدعه الحدث فی الدی  و مـا لـیس لـه اصـل فـی الکتـاب و السـنه»(؛ 875ص ،8ج، الرس ئل ، علی،مرتای )شریف

انه لیس م  الدی  فی الدی  ولک یفعله بانـه  البدعة ادخال ما علم»(؛ 812ص ،4ج ،مجمع البحرین ، فخرالدی ،)طریحی
؛ «البدعة ادخال مـا لـیس مـ  الـدی  فـی الـدی »(؛ 25ص ،بحر الفوائد ، محمد حس ،)محقق آشتیانی؛ «امر م  الشارع

 .(14و  771ص ،7ج ،کشف اراتی ب،سید محس  ،)امی 

6. عوها حق رعایتهاو رهبانیة ابتدعوها ما کتبناها علیهم اال ابتغاء رضوان الله فما ر ان افاـل »(؛ 83آیـه ،حدیـد)سوره ؛
 ،7ج ،مسدند أحمدد بدن حنبدل، أحمـد، یحنبل شـیباناب )؛ «الهدی هدی محمد و شر االمور محدثاتها و کل بدعة ضالله

 ؛(787و 783ص ،4ج ،مسند أحمد بن حنبدل، أحمد، یحنبل شیباناب ) ؛«کل محدثة بدعه و کل بدعة ضاللة» (؛775ص
م  غش »(؛ 757ص ،24ج همان، ؛874ص ،8ج ،بح ا ارنواامجلسی، محمدباقر، )؛ «بدعة اال تر  بها سنة ما احدثت»

 ؛«وما الغش قـال أن یبتـدع لهـم بدعـة فیعمـل بهـا الله أمتی فعلیه لعنة الله والمالئکة والناس أجمعی  قالوا یا رسول
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بـه  ،ه ارائـه کـردیمبر اسـاس تعریفـی کـ ؛اصلی در دی  ندارد و به دی  استناد داده شود
 پردازیم. بررسی معیارها و ارکان بدعت می

 ارکان بدعت
نـد از: اانـد کـه عبـارتارکانی را برای بدعت بیان کرده ،در منابع و آثار مربوط به بدعت

نداشت  اصل در دی ، کاست  یا افزودن در دی ، انتساب به دی ، التفات و توجه داشت  به 
شاعه، مداومت، مخالفت داشت  با مقاصد شریعت و نبود اینکه آن عمل بدعت است، ا

از منظر  ،صورت جداگانههر یک از ای  ارکان ادعایی را به دامهدر ا ؛فعلی در سه قرن اول
 دهیم.قرآن و سنت مورد بررسی قرار می

 نداشتن اصل در دین

ا رکـ  از جمله ارکانی که برای بدعت مطرح شده، نداشت  اصل در دی  است. ای  رک  ب
-ی دینی نداشت  یک فعل توجه مـیبه ریشه ر آند هایی دارد؛ از جمله اینکهتفاوت بعد

در واقـع  ؛گیـردمورد توجه قرار می ،افزوده شدن آن فعل به دی  ،لک  در رک  بعد ؛شود
وضـوح در تعریـف ای برای رک  بعد است. وجـود ایـ  رکـ  بـهای  رک  همانند مقدمه

آیات و روایات زیادی بـر  1اند.یاری از علما به آن تصریح کردهشود و بسبدعت دیده می
من اظلم ممعن  و شود. در آیهای  رک  داللت دارند که در اینجا به برخی از آنان اشاره می

اَتری على الله كربا او كرب بآياقعه...
مـورد  (،که همان بـدعت اسـت)افترا زدن به خدا  2

در ایـ   ،و کـذب معلـوم اسـت 3ه از معنای افتراطور کهمان است؛ نکوهش قرار گرفته
بنابرای  زمانی که امـری  ؛شودعنوان واقع جلوه داده میبه ،موارد چیزی که واقعیتی ندارد

اگر امری که در دی  است را به خدا نسـبت ؛ افترا نخواهد بود ،ریشه در دی  داشته باشد
..و من لم يحٍم بما اْزل الله َاولئک . از آنجا که کذب نیست افترا نخواهد بود. آیه ،دهیم

                                                                                                      
 (.87777ص ،جمع الجوامع أو الج مع الکبیر للسیوايالدی ، سیوطی، جالل)
؛ 757ص ،5ج ،فدتح البد اى ، احمد،حجر عسقالنی؛ اب 775ص ،ج مع العلوم الحک  ، عبدالرحم ،رجب حنبلیاب  .1

 ،34ج ،ارندواا بحد ا ، محمـد بـاقر،؛ مجلسـی812ص ،4ج، مجمدع البحدرین فخرالدی ، ؛ طریحی،1ص ،73ج همان،
 .858-857ص

 (.87آیه ،انعام)سوره  ؛«کندوغ بسته و یا آیات او را تکذیب میتر است از کسی که بر خدا درچه کسی ستمکار» .2

   (.441ص، معج  الفروق اللغویة بترتیل وزی دةری، حس ، کعس) ؛«االفتراء: الکذب في حق الغیر بما ال یرتایه» .3
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خالف حکم خداوند حکم کرد و آن را در مقابـل دارد که نباید بربیان می ،1هم الٍاَرو 
-معلوم می ،حکم خدا قرار داد. از آنجا که حکمی که ریشه در دی  دارد حکم خدا است

ا  الحٍعم اا  کند که ریشه در دی  نداشته باشـد. آیـهحکمی را مذمت می ،شود که آیه
لله

یعنی هـر حکمـی کـه از طـرف  ؛داندحکم را مختص به اات باری تعالی می ،نیز 2
عباراتی وجـود دارد  ،خدا نیست و ریشه در دی  ندارد مردود است. در احادیق نبوی نیز

من » و 3،«...شر ااموه محدثاقها و كل بدعَ ضتله» که بر ای  اصل داللت دارند. احادیق
ای نمونـه 5،«كل محدثَ بدعه و كل بدعَ ضتلَ» و 4،«امرْا هرا ما ليس منه َهو هداحدث َى 

ضد  ،سحدثساز ریشه  ،در ای  روایات ساحدثسیا  سمحدثس. کلمه هستنداز ای  احادیق 
در توضـیح مـاده ، لسد ن العدربمنظـور در اب  6معنی امری جدید و نو است.قدیم و به

چیـزی  ،گویـد: مقصـود از حـدثآورد و میرا می «هاشر ااموه محدثاق» روایت   ،حدث
مـ  »حجر در ایل روایـت اب  7است که در کتاب و سنت و اجماع شناخته شده نباشد.

گوید: مقصود چیزی است که ایجاد شود و در دی  اصـلی نداشـته می «احدث فی امرنا
 کند.یآن صدق نم بدعت بر ،بنابرای  عملی که ریشه در دی  داشته باشد 1؛باشد

اگرچـه تصـریح بـر  ،چراکه در عمومات 9؛تواند خاص یا عام باشداصل در دی  می
وقتی شخصی  ،عنوان نمونهبه ؛گیردآن عمل را در بر می ،صورت عامولی به ،عمل نشده

بـه او  ،رودگیـرد و بـه جنـگ دشـمنان دیـ  مـیسالح به دست می ،برای دفاع از اسالم
 ؛از ابزار روز مثل تفنـگ یـا نارنجـک و... اسـتفاده کنـداگرچه  ؛گویندار نمیذگبدعت

ما ا تَ تم من قو  و من هباط الخيل و قرهبعو  بعه ععدو اللعه و  لهم و اعدو چراکه آیه شریفه
                                              

 (.44آیه ،مائده ؛ )سوره«کنند کافرندآنها که به احکامی که خدا فرستاده حکم نمی» .1

 (.53آیه ،انعام)سوره  ؛«از آن خدا نیست فرمان جز» .2

 .775ص ،7ج، مسند أحمد بن حنبل، أحمد، یحنبل شیباناب  .3

پـس آن  ،چیزی ایجاد کند که قبال نبـوده ،)دی ( کسی که در امر ما)؛ «777ص ،5ج ،مسل  صحیحمسلم، نیشابوری، » .4
 (.835ص ،7ج ،مد بن حنبلمسند أح، أحمد، یحنبل شیباناب ) ؛«کار مردود و غیر مقبول است

، یحنبـل شـیبانابـ ) ؛«ضـاللت اسـت ،تمام آنچه که حادث و جدید است بدعت هستند و هرآنچه که بـدعت اسـت» .5
 (.787-783ص ،4ج، مسند أحمد بن حنبلأحمد، 

 .721ص ،7ج، ت ج العروس من جواهر الق موس، محّمد، یزبید .6
   (.777ص ،8ج ،لس ن العربمنظور، محّمد ب  مکرم، اب ؛ )«، وال إجماعوهي ما لم یک  معروفا في کتاب، وال سنة» .7
 .1ص، 73جهمان،  ؛757ص ،5ج ،فتح الب اىحجر عسقالنی، احمد، اب  .1

 .854ص ،77ج ،فتح الب اىحجر عسقالنی، احمد، اب  .9
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افعـال و اعمـالی کـه  ،گیرد. باالتر از آن اینکـهصورت عام او را در بر میبه ،1عدوكم...
صورت خاصی مقید کنـیم وع هستند را اگر بهاصلی برای آنها در شرع وجود دارد و مشر

 ،عنوان نمونهبه ؛شودهم بدعت محسوب می باز ،که برای ای  تقیید اصلی در دی  نیست
اگر کسی مقید شود که نماز را در زمان خاص یا با حالت  ؛نماز امری مشروع است اصل  

شود؛ چراکـه ای  کار او بدعت محسوب می ،خاصی بخواند و ای  را به دی  نسبت دهد
دارد کـه باره بیان مـیبرای اثبات آن قید، اصلی عام یا خاص وجود ندارد. جیزانی در ای 

اظهار عمل و اشاعه آن در  .7: اند ازکه عبارت شودبا سه شرط بدعت می ،عمل مشروع
2اعتقاد به فایلت آن عمل. .7مداومت و التزام بر عمل  .8منظر مردم 

 

 نکاستن یا افزودن در دی

ای  است که چیزی را به دی  اضافه یا از دی   ،از جمله ارکانی که برای بدعت مطرح شده
از ای  رکـ  یـاد  ،یا حادث بودن ،کم کنیم. بزرگان دی  با عنوان زیادت و نقصان در دی 

آیات متعددی از قرآن ای  کار را مذمت فرمـوده  3اند.و آن را از ارکان بدعت شمرده کرده
با استفهام تـوبیخی کسـانی  ،4قل ٍآلله اذ  لٍم ام على الله قفتعرو  شریفه است. در آیه

گویـد: بگـو کند و میمواخذه می ،کردندکه حالل خدا را حرام و حرام خدا را حالل می
معنـای نسـبت زنید  کلمه افترا در ایـ  آیـه بـهآیا خدا به شما اان داده یا بر خدا افترا می

 31آیه ،داردرا اضافه کردن به دی   ه آیاتی که داللت بر مذمت  از جمل 5؛کذب دادن است
فرماید: وای بر آنان که کتـاب را بـا دسـتان خـود سوره بقره است. خداوند در ای  آیه می

ای  آیه بـه یهودیـانی  6گویند: ای  کتاب از سوی پروردگار است.نویسند و سپس میمی
جـای و آن را بـه ،دادندایی به خدا نسبت میخود را برای منافع کوچک دنی هایکه نوشته

فرماید: ای دیگر میقرآن کریم در آیه 7دهد.وعده عذاب می ،کردندکالم خدا قلمداد می
                                              

ه بـا آن دشـمان خـدا و دشـمنان خـود را از نیرو و اسبان بسته شده ک ،آماده کنید برای جنگ با ایشان آنچه در توان دارید» .1
 (.75آیه ،انفال)سوره  ؛«بترسانید

 .58ص ،قواعد معرفة البدعجیزانی، محمد، . 2
 .72ص ،قواعد معرفة البدعجیزانی، محمد،  .3
 .51آیه ،یونسسوره  .4
 .737ص ،عب ستنویر المقب س من تفسیر ابنفیروز آبادی، محمد ب  یعقوب،  .5
 (.31آیه ،بقره)سوره  ؛«تبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا م  عند الله...فویل للذی  یک» .6

 ،7ج ،حد ت أبديتفسدیر ابدنحـاتم، ابی؛ رازی، اب 873ص ،8ج ،ج مع البی ن في تأویل القرثن، محّمد ب  جریر، یطبر .7
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ما تنها  ؛خود آن را بدعت نهادند و ما آن را برای آنان ننوشته بودیم ،ریاضتی که مسیحیان
از واژه  ،در ایـ  آیـه 1ت نکردنـد.برای آنان رضوان خدا را نوشتیم که حق آن را هم رعایـ

 ؛ در واقـعدادن غیر دی  بـه دیـ  را بـدعت خوانـده اسـت بدعت استفاده شده و نسبت
 ، در ایـ  آیـهدادندولی آن را به دی  نسبت می ،رهبانیت مسیحیان که از جانب دی  نبود

شـده دو وجـه مطـرح  ،2اا ابتغاٍ هضعوا  اللعه مورد مذمت قرار گرفته است. در مورد
 ،اند: معنای آیه ای  است که ما برای آنـانو گفته ای آن را استثناء منقطع گرفتهاست: عده

ای دیگر آن را استثناء متصل عده 3؛بلکه رضوان الهی را نوشته بودیم ؛رهبانیت را ننوشتیم
بـدعت  آن در آنها اما ؛اند: خداوند اصل رهبانیت را برای آنان قرار داده بودو گفته 4گرفته

 ،اصل رهبانیت و در برداشت دوم ،و حق آن را رعایت نکردند. در برداشت اول هقرار داد
بـدعت شـمرده شـده  ،دخل و تصرفاتی که در رهبانیت از جانب مسیحیان انجـام شـده

بـدعت و مـورد نکـوهش  ،اضافه کردن به دی  ،است. طبق هر دو برداشت از آیه شریفه
منـع  ،بـا تعـابیر مختلـف از احـداث در دیـ  رمپیامبر اکـ ،است. در روایات نیز

چراکه هر حادثی  ؛فرمایند: برحذر باشید از امور حادثایشان در روایتی می 5اند.فرموده
 6بدعت و هر بدعتی ضاللت است.

 انتساب  به دین

لذا اگر شخصی امری غیر  ؛نسبت دادن امر غیر دینی به دی  است ،از جمله ارکان بدعت
 گوینـد. روایـتبه آن کار بدعت نمی ،ولی آن را به دی  نسبت ندهد ،دهد دینی را انجام

بـدعت را  پیـامبر اکـرم ،بر ای  رک  داللت دارد. در ایـ  روایـت ،«َى امرْا هرا»
                                                                                                      

 .845ص ،7ج ،تفسیر الراغل األصفه ني؛ راغب اصفهانی، حسی  ب  محمد، 757ص
1. نیة ابتدعوها ما کتبناها علیهم  اال ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعایتهاو رهبا (.83آیه ،حدید؛ )سوره 
 .83آیه ،حدیدسوره  .2
أندواا ، عبداللـه بـ  عمـر، ی؛ بیاـاو428ص ،4ج ،الکش ف عن حق ئق غوامض التنزیدل، محمود ب  عمرو، یزمخشر .3

 .447ص ،7ج ،تفسیر النسفيدالله ب  احمد، ؛ نسفی، عب715ص ،5ج ،التنزیل وأسراا التأویل
 ،2ج ،تفسدیر القدرثن العظدی ، اسـماعیل، یکثیـر دمشـق؛ اب 877ص ،73ج ،تفسیر القرابيقرطبی، محمد ب  احمد،  .4

 .81ص
ماجـه قزوینـی، ؛ ابـ 7747ص ،7ج ،صحیح مسل ؛ نیشابوری، مسلم، 724ص ،7ج ،ىصحیح بخ ابخاری، محمد، . 5

 .727ص ،4ج ،سنن أبی داودابوداود سجستانی، سلیمان،  ؛3ص 7ج ،م جهسنن ابنمحّمد، 
ةٌ »... . 6 ل  ال  ة  ض  ْدع   ب 

نا ُکلا إ  ٌة، و  ْدع  ة  ب 
ث  نا ُکلا ُمْحد  إ 

، ف  ُمور 
ُ
ات  اأْل ث  ُمْحد  اُکْم و  یا إ   ؛داودسنن أبیداود سجستانی، سلیمان، ابو؛ )«و 

 (.72ص ،7ج ،م جهبنسنن اماجه قزوینی، محمد، اب (؛ )857ص ،4ج
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فرمایند: کسی که در امر ما چیزی ایجاد کند کـه قـبال کنند و میامری مردود معرفی می
« امرْعا» مقصـود از کلمـه، در ای  روایـت 1ت.پس آن کار مردود و غیر مقبول اس ،نبوده
پیـامبر  3چیزی است که در کتاب و سنت وجود ندارد. ،«ما ليس منه» و مقصود از 2دی 
اند. مسلم نیشـابوری از پیـامبر های مختلف ای  رک  را بیان داشتهبا عبارت اکرم

بـر آن کند که فرمودند: هر کس عملی را انجـام دهـد کـه امـر مـا نقل می سالما
 4آن عمل مردود است. ،نباشد

 التفات داشتن

یعنـی  ؛از جمله ارکانی که برای بدعت بیان شده، التفات داشت  یـا همـان قصـد اسـت
 کند. با وجود روایاتی چونخود بداند که دارد چیزی را به دی  اضافه می ،شخص مبتدع

إلى دْيا يصيبها، أو إلعى امعرأ   إْما اْلعمال بالنيات، وإْما لٍل امرئ ما ْوی، َمن كاْت هدرقه»
 ،فـراوان اسـت 7و سنی 6که همانند آن در منابع شیعه 5،«ينٍحها، َهدرقه إلى ما هاجر إليه

حکم مبتدع برداشته شـده  ،شک از کسی که نسبت به بدعت بودن امری التفات نداردبی
خـاطر ه بـهو گناهی بر او نیست. جیزانی نیز ای  شرط را قبول دارد و در مورد شخصی ک

دانسته که ای  گوید: اگر حکم بر او مشتبه نبوده و اصال نمیاشتباه دچار بدعت شده می
پس از اثبات معذور بودن  1؛او همانند مجتهد مخطی معذور است ،کار او بدعت است

شود که آیا اطالق مبتدع بر چنـی  شخصـی صـحیح ای  بحق مطرح می ،مبتدع جاهل
اگر گفته شود لفـن احـداث و افتـرا کـه در  ؛شودا مبنایی میجای در است یا نه  بحق 

                                              
دٌّ » . 1 ُهو  ر  ْنُه ف  ْیس  م  ا ل  ا م  ذ  ا ه  ن  ْمر  ي أ   ف 

ث  ْحد  ْ  أ  نیشـابوری، مسـلم، )؛ (724ص ،7ج ،ىصحیح بخ ابخاری، محمد، ؛ )«م 
 (.7747ص ،7ج ،صحیح مسل 

 .55ص ،قرة العینی  في شرح أحادیق مختارة م  الصحیحی ، سلیمان، لهیمید .2
 .487ص ،4، جإاش د الس اي لشرح صحیح البخ ايب  محّمد، ، احمد یقسطالن .3
 .777ص ،5ج ،مسل  صحیحمسلم، نیشابوری،  ؛835ص ،7ج، مسند أحمد بن حنبل، أحمد، یحنبل شیباناب  .4
ست. برای هر شخصی آن چیزی است که نیت آن را داشته است. کسی که هجـرتش بـرای ا هاهمانا اعمال در گرو نیت. »5

 ؛«به آنچه که بـرای آن هجـرت کـرده خواهـد رسـید ،زنی است یا کسی که هجرتش برای ازدواج با ؛رسده آن میدنیا است ب
 (.7ص ،7ج ،ىصحیح بخ ابخاری، محمد، )

ليجمهور، ابی؛ احسائی، اب 877 و 841ص ،73ج ،بح ا األنواامجلسی، محمد باقر،  .6  ی؛ نور78ص ،7ج ،عوالي الآل
 .15ص ،7ج ،س ئل و مستنبط المس ئلمستداك الو، حسی ، یطبرس

 ؛878ص ،8ج ،داودسدنن أبدی؛ ابوداود سجسـتانی، سـلیمان، 7477ص ،8ج ،م جهسنن ابنماجه قزوینی، محمد، اب  .7
 .73ص ،7ج ،المعج  األوسط؛ طبرانی، سلیمان، 877ص ،77، جحب ناإلحس ن في تقریل صحیح ابنحّبان، محّمد، اب 

 .787ص ،البدعهمعی ا جیزانی، محمد،  .1
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تـوان کسـی کـه شوند، در ای  صورت نمیبدون قصد محقق نمی 1،آیات و روایات آمده
توانـد بـدون نیـت هـم و اگر گفته شود که ای  الفـا  مـی ،قصد نداشته را مبتدع دانست

خاطر توجـه اگرچه به ؛اطالق مبتدع بر کسی که قصد نداشته صحیح است ،محقق شود
ار از او برداشته شده و عقابی ندارد. محقق آشتیانی قصـد را در ذگنداشت ، حکم بدعت

دانـیم جـزء فرماید: بدعت آن است که چیزی را که مـیاطالق بدعت الزم دانسته و می
از آنجا کـه  2که آن کار امر شارع شمرده شود.صورتیبه ؛دی  نیست، در دی  داخل کنیم

حق، یک بحق علمی صرف است و اگر ما قصد را دخیل در مفهوم بدعت بـدانیم ای  ب
عهـده خواننـده پردازیم و آن را بـهبه ای  بحق نمی ،شودآن بار نمی ثمره عملی بر ،یا نه

بیـان ارکـان بـدعت از منظـر قـرآن و  ،گذاریم. مطالبی که تا اینجا مطرح شدمحترم می
ولی برخی آنـان  ،به اموری که از ارکان بدعت نیستند در ادامه برای دفع توهم ؛سنت بود

 .کنیماشاره می پندارند،میرا از ارکان بدعت 

 ارکان ادعایی
اند آنان را از ارکان بدعت پنداشته ایعدهولی  ،برخی از اموری که از ارکان بدعت نیستند

 از: نداعبارت

 اشاعه. 1

 ،بـدون اشـاعه آن اسـت کـهلیل ایـ  افـراد د 3اند.برخی اشاعه را از ارکان بدعت دانسته
داخل یا خـارج کـردن از  معنیو از آنجا که بدعت به ،شودچیزی از دی  کم یا زیاد نمی

باید اشاعه را یکی از ارکان بدعت دانست.  ،که اصلی نداشته باشد استدر صورتی ،دی 
صورت ن فعل را بهآ ،شود که شخصزمانی افزودن بر دی  محقق می گویند:یم افراد ای 

اما انجام یک عمل  ؛علنی و در معرض عموم انجام دهد و مردم را به آن کار دعوت نماید
-آنان برای ادعای خود به روایاتی استناد می 4تواند چیزی را بر دی  بیافزاید.در خانه نمی

                                              
1.   ه ات  آی   ب 

ب  ذا ْو ک  ا أ  با ذ 
ی الّله  ک  ل  ی ع  ر     اْفت 

ما ُم م  ْظل  ْ  أ  م  ُهـو  » (؛87آیه ،انعام؛ )سوره و  ْنـُه ف  ـْیس  م  ا ل  ا م  ذ  ا ه  ن  ْمر  ي أ   ف 
ث  ْحد  ْ  أ  م 

دٌّ     (.7747ص ،7ج ،صحیح مسل نیشابوری، مسلم، )؛ (724ص ،7ج ،ىصحیح بخ ابخاری، محمد، )؛ «ر 
ر  بـه الشـارع» .2 بحدر آشـتیانی، محمـد حسـ ، ) ؛«البدعة: إدخال ما علم أّنه لیس م  الدی  في الدی ، ولک  یفعله بأّنه أم 

 (.25ص ،الفوائد
 .72ص ،البدعة مفهومه  حده  وااره سبحانی، جعفر،  .9
 همان. .4
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 است. در ای  روایـت پیـامبر اکـرم صحیح مسل روایتی در  ،کنند که از جمله آن
برای او همانند اجر کسی است کـه از آن  ،کس مردم را به هدایت بخواند رمایند: هرفمی

به  نیز که مردم راشخصی  ؛شودای که چیزی از اجر آنان کم نمیگونهبه ؛کنندتبعیت می
آنکـه بـی ؛کننـدگان از آن گنـاه اسـتبرای خود او همانند گناه تبعیـت ،گمراهی بخواند

اینکـه در قیامـت خطـاب بـه  ،همچنـی  بـه اعتقـاد آنـان 1؛دچیزی از گناه آنان کم شـو
اشاره به لـزوم اشـاعه در  2،«إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك»شود: گفته می پیامبر

 3شود.چراکه تبدیل دی  با عمل یک نفر و دو نفر محقق نمی ؛ایجاد بدعت دارد

 نقد و بررسی
زیـادت در دیـ   ،خودخودیبه ،نفراز جمله اینکه عمل یک  ؛ای  استدالل ایراداتی دارد

کـس از  اگر بنا باشـد هـر ؛دهنداست و همی  یک نفرها هستند که جامعه را تشکیل می
چیـزی از دیـ  بـاقی  ،چیزی را به دی  بیافزاید یا چیـزی را از دیـ  کـم کنـد ،پیش خود

دم را هرچند که آنان در ای  افعال خود قصد اشاعه هم نداشته باشند و مـر ؛نخواهد ماند
کـه چیـزی را بـه دیـ  باید کسـی ،اگر اشاعه از ارکان بدعت باشد ؛به فعل خود نخوانند

مـورد خطـاب آیـات و روایـات نهـی از بـدعت  ،کند و قصد اشـاعه نـدارد رااضافه می
برخی از محققی  اشاعه را  ؛چیزی سبب حرمت فعل او نیست ،ندانست. در ای  صورت

حال آنکه همی  دلیلی که  ؛دانندرا از ارکان بدعت نمی مداومت و از ارکان بدعت دانسته
َمْن َعًمَل َعَمت  َلعْيَس َعَلْيعًه »در مداومت هم وجود دارد. روایت  4انددر اشاعه مطرح نموده

ُهَو َهد   ََ ا،  َْ ْمُر
َ
داخل کردن در دی  و بدعت  ،ید ای  مطلب است که فعل یک نفر نیزؤم 5،«أ

 گیرد.همه را در بر می، «م  عمل»اطالق ،یا مداومت نباشداست و اگرچه در آن اشاعه 
                                              

م  عمل بها، وال ینقص م  أجورهم شيء، ومـ  سـ  م  س  في اإلسالم سنة حسنة، فعمل بها بعده، کتب له مثل أجر ». 1
نیشـابوری، مسـلم، ) ؛«في اإلسالم سنة سیئة، فعمل بها بعده، کتب علیه مثل وزر م  عمل بها، وال ینقص م  أوزارهم شيء

 (.8575ص ،4ج ،صحیح مسل 
 ،7ج ،ىیح بخد اصدحبخـاری، محمـد، ؛ )«دانی که بعد از تو چـه چیزهـایی بوجـود آوردنـدتو نمی ای پیامبر. »2

، 4ج ،صحیح مسدل نیشابوری، مسلم، )؛ (771ص ،2ج (؛ )همان،751ص ،2ج )همان، (؛13ص ،7ج (؛ )همان،55ص
 (.7315ص

 .72ص ،البدعة مفهومه  حده  وااره سبحانی، جعفر،  .3
ون تغییـری در دیـ  چـ ؛ لذاشودیا به دی  افزوده نمی معتقدند: بدون اشاعه چیزی از دی  کم وآنها طور که گذشت همان .4

 پس بدعتی محقق نشده است. ،صورت نپذیرفته

 .7747ص ،7ج ،صحیح مسل ؛ نیشابوری، مسلم، 71ص ،7ج ،ىصحیح بخ ابخاری، محمد، . 5
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 مداومت. 2

ولی برخی آن را رک  بـدعت  ؛که از ارکان بدعت نیست است از جمله اموری ،مداومت
کند و برای صـغیره سـه شـرط را شاطبی بدعت را به کبیره و صغیره تقسیم می .انددانسته

کبیـره  ،یکی از ای  شـروط را نداشـته باشـدگوید: هر بدعتی که حتی دارد و میبیان می
مداومت نداشت  بر  ،کنداز جمله شروطی که ایشان برای بدعت صغیره مطرح می ؛است

  1داند.ایشان مداومت را از شروط بدعت کبیره می .شودفعل است که از آن فهمیده می

 نقد و بررسی

که عملی را ولو  فردی .رسد که مداومت نیز مانند اشاعه از ارکان بدعت نیستنظر میبه
ار ذگـبدعت ،چیزی را به دی  افزوده و طبق تعریف ،در حد خود ،بار به دی  بیافزایدیک

از  ؛های بـدعت متوجـه او نیـز خواهـد بـودهشود و خطابات نهی و مواخذمحسوب می
َمعْن »روایـت  ،شـودداومت در بدعت از آن فهمیده مـیجمله روایاتی که عدم اشتراط م
ُهَو َهد   ََ ا،  َْ ْمُر

َ
هر عمـل خـارج از  ،طور مطلقاست. ای  روایت به 2،«َعًمَل َعَمت  َلْيَس َعَلْيًه أ
اعم از اینکه بر آن عمل مداومت ورزیده باشد یا نه. صاحب  است؛ دی  را مردود دانسته

  3دانند.مداومت را از ارکان بدعت نمی ،ه سبحانیاللنظرانی مانند جیزانی و آیت

 مخالفت داشتن با مقاصد شریعت. 3

اما برخـی از جملـه جیزانـی  ؛مخالفت داشت  با مقاصد شریعت از ارکان بدعت نیست
شـوند کـه مخـالف مقاصـد شـریعت اند که فقط اموری بدعت شـمرده مـیگمان کرده

دانـد مقاصد شریعت را در بدعت مرتبط میقدری مخالفت داشت  با جیزانی به 4باشند.
 5کند.مخالفت داشت  با مقاصد شریعت معرفی می ،که اصل دلیل حرمت بدعت را

                                              
اظهـار نکـردن عمـل  .7دعوت نکردن به آن عمل بدعی  .8مداومت نداشت   .7شروط بدعت صغیره از دیدگاه شاطبی: » .1

 (.454ص ،8ج ،یارعتص م للش ابی، ابراهیم ب  موسی، شاطب) ؛«بدعی در مجتمعات
 .7747ص ،7ج ،صحیح مسل ؛ نیشابوری، مسلم، 71ص ،7ج ،ىصحیح بخ ابخاری، محمد، . 2
دانند و مـداومت از ارکان را منحصر در سه رک  می ،البدعه مفهومه  حده  وثا اه کتاب  77الله سبحانی در صفحه آیت» .3

 (.72ص ،قواعد معرفة البدعهانی، محمد ب  حسی ، جیز؛ )«جمله آنان نیست

 .77ص ،معرفة البدعة قواعدجیزانی، محمد ب  حسی ،  .4
 .81ص ،قواعد معرفة البدعةجیزانی، محمد ب  حسی ،  .5
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 نقد و بررسی

دلیل است و بـر برای اثبات هر رکنی نیاز به ،اول اینکه .ای  رک  دارای چند اشکال است
لی وجود نـدارد. دوم دلی ،از جمله ارکان بدعت باشد ،اینکه مخالفت با مقاصد شریعت

اختالف  ،خود مقاصد شریعت دارای مصادیق گوناگونی است که در برخی موارد ،اینکه
تواند ضـابطه خـوبی بـه نمی ،مقاصد شریعتلذا منوط کردن بدعت به ؛نظر وجود دارد

فقـط نیـت  ،فارق بی  بدعت و عدم بدعت ،در برخی امور ،انسان ارائه دهد. سوم اینکه
اگـر آن فعـل را  ،دهـدکه فعل غیر دینی را انجام می ، فردینوان نمونهعبه ؛شخص است

عنـوان غیـر دیـ  انجـام دهـد و اگر همان فعل را به بوده، عنوان دی  انجام دهد بدعتبه
در یک صورت مخالف مقاصـد  ،توان تعیی  کرد که ای  فعل واحدبدعت نیست. آیا می

 است  موافق مقاصد شریعت ،شریعت و در صورتی دیگر

 قرن اول  سهنبود فعلی در . 4

از ارکان بدعت  ،یا در سه قرن نخست ،و صحابه انجام نشدن فعل در زمان پیامبر
انجـام نشـدن در آن زمـان  ،بـرای بـدعت بـودن امـری ،انـدبرخی گمـان کـرده ؛نیست

یـ  قرن بیان نشده و دلیلی بر ا سهها وجه امتیاز ای  اگرچه در ای  بیان 1؛موضوعیت دارد
روایاتی است که در آن از  ،توان حدس زد که عمده دلیل ای  گروهولی می ؛حصر نیامده

دانـد. در روایتـی پیـامبر هـا مـیکنـد و ایشـان را از بهتـری  انسـانلیـل مـیجصحابه ت
  2.«خير امتى قرْى ثم الرين يلوْهم ثم الرين يلوْهم»فرمایند: می اکرم

 نقد و بررسی

تـوان از ارکـان بـدعت قرن اول انجام نشده باشـد را نمـی سهدر حق ای  است فعلی که 
دانست. دلیلی وجود ندارد که مرز بی  سنت و بدعت را سه قرن اول معرفی کند. گـاهی 
فعلی بدعت است و در زمان صحابه و حتی توسـط خـود صـحابه انجـام شـده اسـت. 

یات و روایـاتی کـه های خوارج و مرجئه از جمله ای  موارد است. اساسا خطاب آبدعت
است کـه از صـحابه  در درجه اول به مسلمی  زمان پیامبر ،کندنهی از بدعت می

                                              
 .77ص ،قواعد معرفة البدعه؛ جیزانی، محمد، 57ص ،الهدیة السنیهنجدی، سلیمان ب  سحمان،  .1

؛ 871ص 7ج، مسدند أبدي داود الطی لسدي؛ ابـوداود سجسـتانی، سـلیمان، 7ص ،5ج، ىصحیح بخ ابخاری، محمد،  .2
 .717ص ،الجعد، مسند ابنجوهری، علی ب  جعد
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توان آن را از ارکان اهمیتی ندارد و نمی ،لذا انجام شدن یا نشدن فعل در آن زمان ؛اندبوده
اگر فعلـی  ؛جزء دی  است یا خیر ،بدعت دانست. آنچه مهم است ای  است که آن فعل

خواه توسط صـحابه یـا در  ؛بدعت است ،نباشد و شخص آن را به دی  بیافزایدجزء دی  
همچنی  اگر فعلی جزء دی  باشد و کسی آن را از  ؛و خواه بعد از آن ،زمان صحابه باشد

 از یا بعد ،خواه ای  عمل توسط فردی صحابی انجام شود ؛بدعت است ،دی  حذف کند
 ی،ی  رکنچنای  است که با وجود  ،شودمطرح می ادعایی آن. ایراد دیگری که بر ای  رک   

مرز مشخصی برای بدعت وجود نخواهد داشت؛ چراکه حد معینی برای هر قرن وجـود 
حجر در قرن معلوم نیست. اقوال در بیان مقدار هر قرن بسیار است. اب  سهو پایان  ندارد

هر قرن  ،مشهور 1د.سال اختالف وجود دار 785سال تا  75گوید: بی  مقدار هر قرن می
اگر قول مشهور را برای احتساب خیرالقرون اخذ کنیم، تا حـدود  2؛داندسال می 755را 

در  ؛سه قرن اول ادامه دارد و بایـد سـنت و بـدعت را بـا آن زمـان بسـنجیم  ،755سال 
بدعت در بی  مسلمی   ،885در حدود سال  :داردحجر عسقالنی بیان میکه اب صورتی

از ابهـام در  3داند.دار میادامه ،و ای  امر را از آن زمان تا به امروزا است. کردهشیوع پیدا 
در نهایـت بـر فـرض  ؛معیار در خیر و شر نیز نامعلوم اسـت ،محدوده قرون که بگذریم

 هیي ارتباطی بـا بحـق بـدعت نـدارد؛ ،پذیرش روایت و اینکه سه قرن اول خیر هستند
 افرادی مرتکب بدعت شوند. نه تنهـا آیـاتی مثـل آیـه ،ممک  است در خیرالقرون راکهچ
ْحع َْ َفاًق َا َقْ َلُمُهْم  ًَ َمَرُدوا َعَلى النِّ ْهًل اْلَمًديَن

َ
ُقوَ  َوًمْن أ ًَ ْم ًمَن اْْلَْعَراًب ُمَنا ٍُ ْن َحْوَل ْ َلُمُهعْم َوًممَّ َْ ُن 
وَ  ًإَلى َعَراب  َعًظيم   َقْيًن ُثمَّ ُيَردُّ ُبُهْم َمرَّ -احتمال بدعت در زمان صحابه را تایید مـی ،4َ ُنَ رِّ

کند. در ای  امر را اثبات می 5،«انک ال تدری ما احدثوا بعد »بلکه روایاتی مانند  ؛کند

                                              
 ،3ج، فدتح البد ايحجر عسقالنی، احمـد، اب ) ؛«واختلفوا في تحدیدها م  عشرة أعوام إلی مائة وعشری » .7

  (.5ص
 .5ص ،3ج ،فتح الب ايحجر عسقالنی، احمد، اب  .1
 .7ص ،3ج، فتح الب ايحجر عسقالنی، احمد، اب  .9

و از اهل مدینه نیز گروهی به نفاق پایبندنـد. تـو آنـان را  ،اطراف شما منافقند نشی   های بادیهبرخی از عرب. »4 
سـوی کیفـری بـزرگ سپس بـه ؛مجازات خواهیم کرد هزودی آنان را دوبارشناسیم. بهشناسی و ما آنان را مینمی

 (.757آیه ه،توب)سوره  ؛«ده خواهند شدفرستا
و  13ص ،7ج ،ىصدحیح بخد ابخاری، محمـد، ؛ )«دانی که بعد از تو چه چیزهایی را ایجاد کردندتو نمی» .2

   (.7315ص ،4ج (؛ )همان،55
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 ،انتها بیان ای  نکته نیز الزم است که صرف انجام نشـدن فعلـی در زمـان پیـامبر
اگـر  ؛توجـه نمـودبلکه باید بـه نکـات دیگـری نیـز  ؛دلیل بر بدعی بودن آن فعل نیست

فـراهم بـود و  مقتای انجام فعلی بود و مانع نبود و زمینه انجـام آن بـرای پیـامبر
آن فعل از دی  خـارج و  ،عمدا آن را تر  کردند تا با ای  کار از آن منع کنند پیامبر

 ار خواهد بود.ذگفاعل چنی  فعلی بدعت

 نتیجه
قـرآن و  ،انـد. در ایـ  مختصـرکـردهصاحب نظران اسالمی برای بدعت ارکانی را تبیی  

 ؛هر یک از ای  ارکان مورد بررسی قرار گرفت ،اساس ای  میزان قرار داده شد و بر ،سنت
 ،نداشـت  اصـل در دیـ  :نـد ازانتیجه اینکه ارکان بدعت از منظر قرآن و سـنت عبـارت

  در ای  همچنی ؛انتساب به دی  و التفات داشت  ،کم یا زیاد کردن در دی  ،حادث بودن
مخالفت داشت  با شریعت و نبود در  ،اموری مانند اشاعه مداومت که شد روش تحقیق 

 اند.ای آنان را از ارکان بدعت شمردهاگرچه عده ؛از ارکان بدعت نیستند ،سه قرن اول
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 منابع
یم .7  .قرآن کر

، طفی البـازمکتبـة نـزار مصـعربستان سعودی:  ،القرآن العظیمتفسیر عبدالرحم ، حاتم، ابیاب  .8
 .ق7471

یب الحدیث واألثر،  ثیر، مبارااب  .7 ، تحقیق: طاهر أحمد الزاوی، محمـود محمـد النهایة في غر
 .ق7711المکتبة العلمیة،  ی، بیروت:طناح

، چـاپ دارالکتاب العربـي بیروت: ،ی، محقق: سید جمیلتلبیس ابلیس عبدالرحم ، جوزی،اب  .4
 ق.7455 اول،

یب صحی  ابناإلحساحّبان، محّمد، اب  .5  بیـروت: ، تحقیـق: شـعیب األرنـؤوط،حبانن في تقر
 ق.7452مؤسسة الرسالة، چاپ اّول، 

 ق.7731دارالمعرفة،  بیروت: ،فت  البار  شرح صحی  البخار حجر عسقالنی، احمد، اب  .7

 بیـروت: ، تحقیـق: شـعیب األرنـؤوط و دیگـران،مسند أحمد بن حنبل، أحمد، یحنبل شیباناب  .3
 ق.7487لة، چاپ اّول، مؤسسة الرسا

جامع العلوم والحکم في شورح خمسوین حودیثا مون جواموع ، عبدالرحم ، یرجب حنبلاب  .2
 ق. 7488مؤسسة الرسالة، چاپ هفتم،  بیروت: ، تحقیق: شعیب األرناؤوط وإبراهیم باجس،الکلم

: بیـروت، تبیین کيب المفتر  فیما نسب إلی اإلمام أبي الحسون األشوعر ، یعساکر، علاب  .1
  ق.7454 چاپ سوم، ،یدارالکتاب العرب

بیـروت: ، تحقیـق: سـامي بـ  محمـد سـالمة، تفسیر القرآن العظیم، اسماعیل، یکثیر دمشقاب  .75
 ق.7485دارطیبة للنشر والتوزیع، چاپ دوم، 

دارإحیاء الکتـب جا: بی، تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقي، ماجهسنن ابنماجه قزوینی، محّمد، اب  .77
 تا.العربیة، بی

 .ق7474دارصادر، چاپ سّوم، بیروت: ، العربلسانمنظور، محّمد، اب  .78

 تا.المکتبة العصریة، بیبیروت: ، داودسنن أبیابوداود سجستانی، سلیمان،  .77

 .ق7455 ،سید الشهداءقم: ، عوالی الآلالیجمهور، ابیاحسائی، اب  .74

 جـا:بـی حس  االمی ، قیق:تح،کشف االرتیاب في اتبا  محّمد بن عبدالوهابامی ، محس ،  .75
 .ق7728نا، چاپ دّوم، یب

اللـه العظمـی مرعشـی نجفـی، کتابخانه حارت آیـت قم: ،بحر الفوافدآشتیانی، محمد حس ،  .77
 ق.7457

دارطـوق النجـاة، چـاپ  دمشق: ، تحقیق: محمد زهیر ب  ناصر،صحی  بخاریبخاری، محّمد،  .73



 

 

دوفصلنامه سلفی
 

پژوهی، سال 
چهارم

، شامره 
7 ،

بهار و تابستان 
7937

 

78 

 ق.7488اّول، 

بیـروت: ، تحقیق: محمد عبدالرحم  المرعشـي، سرار التأویلأنوار التنزیل وأ، عبدالله، یبیااو .72
 .ق7472دارإحیاء التراث العربي، چاپ اّول، 

 ق.7477 چاپ ششم، الجوزی،اب  دارعربستان: ، قواعد معرفة البدعةجیزانی، محمد،  .71

 ق.7477، چاپ اول الجوزی،اب  دارعربستان: ، معیار البدعهجیزانی، محمد،  .85

 جـا:بـی ، تحقیق: محمد عبدالعزیز بسیوني،تفسیر الراغب األصفهاني راغب اصفهانی، حسی ، .87
 .ق7485جامعة طنطا، ، کلیة اْلداب

دارالفکـر،  :علـی شـیری، بیـروت :، تحقیـقتاج العروس من جواهر القواموس، محّمد، یزبید .88
 ق.7474

 ،چـاپ دوموزارة األوقـاف الکویتیـة، کویـت: ، المنثوور فوي القواعود الفقهیوة، محمد، یزرکش .87
 .ق7455

دارالکتـاب العربـي، چـاپ بیـروت: ، الکشا  عن حقافق غوامض التنزیل، محمود، یزمخشر .84
 ق.7453سّوم، 

 ق.7477موسسه امام صادق، قم: ، البدعة مفهومها حدها و آثارهاسبحانی، جعفر،  .85

مصـر: ، یحسی  عل ی، تحقیق: علفت  المغیث بشرح الفیة الحدیث للعراقي، محّمد، یسخاو .87
 ق.7484نة، چاپ اّول، مکتبة الس

، تعلیـق: قواعداألحکام في مصال  األنام، عزالدی  عبدالعزیز، ی )سلطان العلماء(دمشق یسلم .83
  ق.7474 مکتبة الکلیات األزهریة،قاهره: طه عبدالرؤوف سعد، 

، محقق: ایب ب  األمر باالتبا  والنهي عن االبتدا  حقیقه السنة والبدعةالدی ، سیوطی، جالل .82
 ق.7451مطابع الرشید،  جا:بی ناصر القحطاني، مصري ب 

ســایت ملتقــی اهــل الحــدیق، ، «جمــع الجوامــع أو الجــامع الکبیــر»الــدی ، ، جــاللیســیوط .81
http://www.ahlalhdeeth.com 

 ق.7484دارالفکر للطباعة والنشر، بیروت: ، الحاو  للفتاو ، عبدالرحم ، یسیوط .75

جـوزی، دار ابـ عربسـتان: ب  عبـدالرحم  الشـقیر، محمد  :، تحقیقاالعتصامشاطبی، ابراهیم،  .77
 ق.7477 چاپ دوم،

یف المرتضیعلی،  ،شریف مرتای .78  ق7455دارالقرآن الکریم، جا: بی، رسافل الشر
 قاهره: حسیني،الالمحس  عبد الله و، تحقیق: طارق ب  عوضالمعجم األوسططبرانی، سلیمان،  .77

 .تادارالحرمی ، بی

مؤسسـة  بیـروت: ، تحقیـق: أحمـد محمـد شـاکر،ن في تأویل القرآنجامع البیا، محّمد، یطبر .74
 ق.7485چاپ اّول، ،الرسالة
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ینطریحی، فخرالدی ،  .75 کتابفروشی مرتاـوی،  تهران: ، تحقیق: سید احمد حسینی،مجمع البحر
 ق.7477

یادة معجم الفروف اللغویةری، حس ، کعس .77  الله بیات،: بیتتحقیق، الفروف اللغویة بترتیب وز
 ق.7478سسة النشر اإلسالمي، مؤ قم:

 تا.دارالمعرفة، بی :، بیروت، إحیاء علوم الدینغزالی، محمد .73
، تحقیق: مکتـب تحقیـق التـراث فـي مؤسسـة الرسـالة، القاموس المحیطآبادی، محمد،  فیروز .72

 ق.7487 چاپ ششم،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت: 

 تا.الکتب،  بیعالمجا: بی، في أنواء الفروف الفروف أنوار البروفقرافی، احمد،  .71

عـالم الکتـب،  دارریـاض: ، یبخـارال، محقـق: هشـام سـمیر تفسویر القرطبوي، محمد، یقرطب .45
 ق.7487

 ،المطبعـة الکبـری األمیریـة مصـر: ،إرشاد السار  لشرح صحی  البخوار ، احمد، یقسطالن .47
 .ق7787چاپ هفتم، 

، رفحـاء عربسـتان:، أحادیث مختوارة مون الصوحیحینقرة العینین في شرح  ، سلیمان،لهیمید .48
 تا. بی

 ق.7475مؤسسة الطبع و النشر،بیروت: ، بحار األنوارمجلسی، محمدباقر،  .47

 ق.7478 چاپ اول، المکتبة الشاملة،مصر: ، البدعة الشرعیة، أبوالمنذر، یمنیاو .44

 ،یبـدیو یف علـتحقیـق: یوسـ، تفسیر النسفي مدارك التنزیل وحقافق التأویل ،عبدالله، ینسف .45
  ق.1419 چاپ اول، دارالکلم الطیب، بیروت:

موسسـه آل البیـت، بیـروت: ، مسوتدرك الوسوافل ومسوتنبط المسوافلنوری طبرسی، حسـی ،  .47
 ق.7452

 تا.یدارالکتب العلمیة، ب بیروت: ،تهيیب األسماء واللغات، ی، یحیینوو .43

دار إحیـاء التـراث  یـروت:ب ، تحقیـق: محمـد فـؤاد عبـدالباقی،صحی  مسلمنیشابوری، مسلم،  .42
 تا.العربی، بی

 .تادارالفکر، بی جا:بی ،الفتاوی الحدیثیةحجر، ، اب یهیتم .41
 .ق7482، چاپ اولدارالمنهاج، جده: ، الفت  المبین بشرح األربعینحجر، ، اب یهیتم .55

 


