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ملخص البحث:
اســتهدفت هــذه الدراســة توظيــف تقنيــات
التنقيــب فــي المعلومــات علــى عــدد كبيــر مــن
المصنفــات اإلســامية فــي حقــول :علــم الــكالم،
والحديــث النبــوي ،والتفســير ،والفقــه وأصولــه،
والتاريــخ والبلــدان ،والتراجــم والطبقــات ،وعلــوم
اللغــة العربيــة ،وكشــافات الكتــب .وقــد عولجــت
نصــوص هــذه المصنفــات المتوفــرة علــى شــبكة
اإلنترنــت وأعيــد تشــكيلها علــى شــكل قواعــد
بيانــات مــع االحتفــاظ بموقــع الكلمــة فــي شــبكة
النــص ،وصفحــات هــذه المصنفــات .وقــد روعــي
أثنــاء الدراســة تبويــب مســائل البدعــة الــى ســتة
محــاور لضمــان تغطيــة جــل تفاصيــل الخطــاب
المعرفــي اإلســامي الــذي عالــج مســائلها خــال
حقبــة زمنيــة امتــدت مــن القــرن الثانــي الــى القــرن
الخامــس عشــر الهجــري .تطابقــت النتائــج التــي
تــم التوصــل اليهــا مــن عمليــات التنقيــب فــي
النصــوص ،الــى حــد كبيــر مــع الواقــع ،فــي تحديــد
مســتقر مفــردات البــدع والمحدثــات فــي مصنفــات
علــوم الــكالم والحديــث ،والتفســير ،وشــروح
الحديــث وغيرهــا ،كمــا أظهــرت بجــاء أن االهتمــام
بهــذه المســائل خــال القــرن الهجــري الثامــن
والقرنيــن الرابــع والخامــس عشــر الهجرييــن قــد
تزايــد وتكاثــر حضــور مفرداتهــا ومســائلها نتيجــة
لوجــود ثلــة مــن العلمــاء الذيــن ســعوا الــى محاربــة
البــدع مثــل :ابــن تيميــة ،وابــن قيــم الجوزيــة،
والشــاطبي ،وآخريــن لترســيخ المذهــب الوهابــي
فــي القرنيــن األخيريــن بالتشــدد غيــر المســبوق فــي
التعامــل مــع البــدع والمحدثــات.
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الكلمــات المفتاحيــة :البــدع ،المحدثــات،
التنقيــب المعلوماتــي ،الخطاطــة المعرفيــة،
الحوســبة الذكيــة لمــوارد الشــريعة االســامية.

Abstract:
The study aimed to employ text mining
techniques on a selected large number of
Islamic works in the fields of theology, hadith,
interpretation, jurisprudence and its origins,
history, Islamic historical figures, Arabic language
sciences, and book indexes. The e-texts of these
have been processed and reconstructed in the
form of knowledge databases by employing
computational intelligence algorithms formulated
for this purpose. The issues of heresy (Bid’a) have
been classified into six categories. The selected
categories cover most of the details of the Islamic
epistemological discourse that addressed its
issues during a period that extended from the
second century to the fifteenth century A.H. The
results obtained from knowledge mining in the
texts corresponded to a large extent with the
reality as it clearly showed that interest in these
issues during the eighth Hijri century and the
fourth and fifteenth centuries of Hijri increased
and multiplied the presence of their vocabulary
and issues as a result of the presence of a group of
scholars who sought to fight Heresies such as: Ibn
Taymiyyah, Ibn Qayyim al-Jawziyya, Al-Shatibi, and
others to consolidate the Salafi’s doctrine in the
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last two centuries with unprecedented strictness

دراســاتهم كمــا يمكــن أن نعدهــا منــارات تحــدد مالمــح

in dealing with heresies and innovations.

اإلشــكاليات القائمــة فــي التعامــل مــع هــذه المفــردات

Keywords: Hersey, Novalities, Text Mining,
Knowledge Paradigm, Computational Intelligence
in Islamic Studies.

 .1مقدمة:
تعــد مســألة البدعــة واالبتــداع مــن المســائل
الشــائكة علــى المســتويين العقــدي والتعبــدي
فــي مجــال الخطــاب اإلســامي ـ المعرفــي نتيجــة
لتعامــل أئمــة الشــأن مــع مــوارد النصــوص
الشــرعية قبــو ًلا وردً ا ،إضافــة الــى المنطــق
األصولــي الــذي اعتمــدوه فــي بيــان مفهــوم النــص
فــي قــول رســول هللا ﷺ «كل محدثــة بدعــة وكل
بدعــة ضاللــة»((( مــن حيــث عمــوم المفهــوم أو
خصوصــه.
وقــد لفــت انتباهنــا اإلمكانيــات الفريــدة التــي توفرهــا
معالجــات الحوســبة الذكيــة فــي مياديــن التنقيــب
بالنصــوص  Data Miningواســتخالص المعرفــة
 Knowledge Miningفــي ســبر محتــوى النصــوص
وبيــان مســتويات حضــور المفــردات فــي نســيج

والبعــد الزمنــي لتفريعــات تناولهــا لــدى أئمــة مختلــف
علــوم الشــريعة اإلســامية.

 .2التنقيب عن المعلومات
والمعرفة :تحليل المفهوم:
ً
وصفــا لحقيقــة أو إحصائيــة
يمكــن أن تعــد البيانــات
تســتخدم مرجعيــة أو تحليــ ًلا مفاهيمــي لنســق محــدد.
وعلــى هــذا األســاس يمكــن تعريفهــا بأنهــا مجموعــة
مــن الحقائــق واألرقــام التــي يتــم جمعهــا واســتقصاؤها
لالختبــار ،والســبر ،والتحليــل إلنتــاج مفهــوم معرفــي يدعم
صناعــة قــرار ،أو تصبــح قابلــة لسلســة مــن المعالجــات
الرقميــة لتتحــول الــى مــادة يمكــن خزنهــا واســترجاعها
بواســطة أدوات الحوســبة التقليديــة أو الذكيــة.
بيد أن هذا المفهوم يجعل البيانات مقصورة
علــى المتغيــرات العدديــة ،والحقائــق التــي تقــاس
بمقاييــس كميــة ،ممــا يســهم بإقصائهــا عــن
دائــرة العلــوم اإلنســانية واالجتماعيــة ،فيغيّــب
اصطــاح البيانــات عــن المتغيــرات الوصفيــة التــي
تشـ ّ
ـكل مــادة هــذه العلــوم.

خطابهــا ،وتوفيــر خرائــط مفصلــة عــن حضــور المفــردات

لقــد نجحــت آالت الحوســبة الذكيــة (هــذه األيام) في

وتوجهــات وأنمــاط حضورهــا ،األمــر الــذي دفعنــا نحــو

التعامــل مــع البيانــات بوصفهــا نســيجً ا مــن الكيانــات

توظيــف هــذه اآلليــة المحوســبة فــي دراســة والتنقيــر

الرقميــة التــي تؤلــف خصائصهــا الكميــة والنوعيــة،

فــي مــادة النســيج النصــي لمــوارد الشــريعة اإلســامية

وتسلســل حضورهــا ،وشــبكة العالقــات التــي تقيمهــا

لتوفيــر خارطــة طريــق واضحــة المعالــم يمكــن

جــزءا مــن المعانــي والــدالالت
مــع بقيــة الكيانــات،
ً

للباحثيــن فــي ميــدان العلــوم اإلســامية اســتثمارها فــي

الملتصقــة بهويتهــا المعرفيــة .ويتألــف هــذا النســيج

((( أخرجــه اإلمــام الترمــذي فــي جامعــه ( ،)2676واالمــام أبــو
داود فــي ســننه (.)4607

مــن هيكلــة بنائيــة تصــف النظــام الــذي يســوده ،وتتــدرج
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فــي مســتوى التعقيــد مــن نمــط يخلــو الــى حــد كبيــر

المعانــي ،ومســارات التأويــل المســتوطنة فيــه

مــن أي هيكلــة بنائيــة يطلــق عليــه اصطــاح البيانــات

لتجــاوز عقبــة تكاثــر النصــوص الرقميــة وتناســلها

غيــر المهيكلــة  ،Unstructured Dataويرتقــي تدريجيًــا

بشــكل غيــر مســبوق فــي عصرنــا الراهــن(((.

فيكتســب هيكلــة منطقيــة أو معرفيــة تربــط كياناتــه
بمجموعــة متنوعــة مــن العالقــات ،مــع تبايــن ملحــوظ
فــي هويــة الكيانــات المقيمــة فيــه وخصائصهــا يطلــق
عليــه اصطــاح البيانــات المهيكلــة .Structured Data

وترتكــز آلــة التنقيــب فــي المعلومــات الــى
مجموعــة متنوعــة مــن الخوارزميات((( واالســتعالمات
البرمجيــة التــي تســتخدم لمعالجــة النصــوص،
وتصنيــف محتواهــا ،وإزالــة الشــوائب وســمة التكــرار

ويعــد اصطــاح البيانــات غيــر المهيكلــة مــن

التــي تســود بعــض أجزائهــا ،بغــرض اســتخالص

االصطالحــات المســتحدثة ،التــي اقترحــت لوصــف

العالقــات والمعانــي المنطقيــة أو الرياضيــة التــي

مجموعــة متنوعــة مــن البيانــات التــي ال يمكــن

تســود كيانهــا ،وذلــك للحصــول علــى خالصــة معرفيــة

أن تســتوطن فــي قواعــد البيانــات ،وتتألــف مــن

يمكــن اســتثمارها فــي فهــم فحــوى الخطــاب أو ســبر

مزيــج مــن البيانــات النصيــة  Textualوغيــر النصيــة

الــدالالت المســتوطنة فــي النصــوص.

.Non-Textual

ولمــا كانــت عمليــة إنشــاء الخطــاب المعرفــي (الــذي

وتشــمل البيانــات غيــر المهيكلــة حزمة مــن بيانات

يســتودع فــي النصــوص والوثائــق) توظــف أدوات اللغــة

تســودها اللغــة الطبيعيــة ،Natural Language

وتنتظــم بقواعــد البيــان فــإن ً
نمطــا جدي ـدًا مــن التحديــات

يتعامــل معهــا الحاســوب ،بصــورة مباشــرة أو

قــد بــرزت قبالــة معالجــات التنقيــب فــي النصــوص ،بعــد

غيــر مباشــرة ،وال تمتلــك هيكلــة بنائيــة متماســكة.

أن منحــت مفــردات النصــوص معــان اســتبطنت فيهــا،

ويشــمل هــذا الطيــف مــن البيانــات :ملفــات النصوص

أو نتيجــة لبنــاء الجملــة حيــث يتشــكل نســيج المعانــي

 ،Text Filesوالوثائق  ،Documentsوالكتب االلكترونية

بتالحمــه مــع المبانــي اللغويــة ،مــن جهــة ،وخيــوط

التــي أضحــت فــي كثيــر مــن األحيــان للكتــب التقليديــة

العالقــات التــي تجمــع مفــردات الخطــاب ،مــن جهــة أخرى.

التــي نتداولهــا فــي ميــدان المعرفــة اإلســامية وبقيــة
العلــوم اإلنســانية ،وغيرهــا مــن مــواد المحتــوى
المنتشــرة فــي بيئــة الفضــاء المعلوماتــي.
وقــد بــرزت آليــة التنقيــب عــن المعلومــات
والمعرفــة فــي النصــوص ،بشــقيها المهيكلــة وغيــر
المهيكلــة ،بوصفهــا آليــة ذكيــة قــادرة علــى ســبر
مــادة محتــوى الخطــاب المعرفــي وتثويــر عناصــره
ومفرداتــه للبحــث عــن مــادة المعرفــة ،وأنمــاط

مــن أجــل هــذا نالحــظ أن التنقيــب فــي النصــوص
يتوجــه فــي معالجاتــه مــن خــال مرحلتيــن :األولــى:
((( الــرزو ،حســن مظفــر ،الخطــاب المعرفــي اإلســامي:
معالجــة رقميــة( ،بيــروت ،مركــز دراســات الوحــدة العربيــة،)2015 ،
ص.123
((( الخوارزميــة (نســبة الــى العالمــة العربي محمد بن موســى
الخوارزمــي) عبــارة عــن سلســلة مــن اإلجــراءات الرياضيــة و/
أو المنطقيــة التــي تســتخدم فــي حقــول الرياضيــات والبيئــات
المحوســبة إلجــراء سلســلة مــن العمليــات الحســابية ،أو
معالجــة البيانــات ،أو االســتدالل المعرفــي .وتتألــف الخوارزميــة
مــن قائمــة محــددة مــن االيعــازات تبــدأ بحالــة ابتدائيــة ،وتنفــذ
سلســلة اإلجــراءات بيــن مرحلــة البدايــة ،ونهايــة الخوارزميــة
حيــث تســتكمل نتائــج معالجاتهــا.
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تفكيــك عناصــر النــص ،وإعــادة تشــكيلها بنســق

وعلــى هــذا األســاس بــرزت أمامنــا معاييــر

مهيــكل يتوافــق مــع متطلبــات البيئــة التــي تتعامــل

جديــدة لســبر محتــوى والــدالالت المســتبطنة فــي

معهــا أدوات التنقيــب فــي البيانــات .والثانيــة:

نســيجه ،فاســتخدمت معاييــر تكــرار حضــور الكلمــة

التقطيــر المفاهيمــي الــذي يســتثمر محتــوى الخطــاب

 ،Word Frequencyوتوزيعهــا التكــراري Frequency

فيســتخلص المعانــي ،والقواعــد المعرفيــة التي تنتشــر

،Distribution

Lexical

فــي أماكــن متباعــدة مــن مســاحة النــص حيــث يتضــح

 ،Densityوغيرهــا كثيــر مــن المعاييــر اإلحصائيــة

حضورهــا مــن خــال تتبــع األنمــاط ،وســبر العالقــات

(التــي تســتخدم لوصــف مــادة البيئــة اإلحصائيــة) فــي

التــي تكمــن وراء حضــور المفــردات وتجاورهــا.

تحليــل مــادة النــص ومحاولــة ســبر المعانــي التــي

وتعتمــد المعالجــة المنطقيــة للنــص علــى تحديــد
معيــار ،أو مجموعــة معاييــر القتنــاص أهــم المفــردات
التــي تمنحنــا فرصــة ســبر المحتــوى وممارســة عمليــة
التحليــل اللغــوي ،والداللــي ،والبنيــوي لمادتــه .وتطــرح
هــذه الرؤيــة مســتويين للتعامــل مــع النــص ،األول:
معالجــة علــى مســتوى الكلمــة تســعى الــى تعريــف

وكثافتهــا

المعجميــة

تقيــم فــي بنيتــه الخطابيــة واللغويــة.

 .3النهج المستخدم في
عمليات التنقيب بالمادة
المعرفية لخطاب البدع
والمحدثات:

داللــة الكلمــة والمفــردات التــي ترتبــط معهــا داخــل

اســتند العمــل فــي هــذا البحــث إلــى تحويــل

حــدود النــص؛ والثانــي :معالجــة علــى مســتوى الوثيقــة

النصــوص الرقميــة لمــوارد الشــريعة اإلســامية

التــي تســتضيف النــص ،وتســعى الــى بيــان الــدور الــذي

الــى عناصــر عمدنــا الــى توطينهــا فــي قواعــد

تمارســه الكلمــات فــي حبــك المعنــى لكامــل النــص(((.

بيانــات مهيكلــة بواســطة برنامــج أعــد بلغــة

وبنــاء علــى الخطاطــة التــي جــاءت بهــا تقنيــات
ً
التنقيــب المعلوماتــي تحولــت المفــردة المعرفيــة
(التــي تســتوطن الخطــاب المعرفــي اإلســامي)
الــى سلســلة مــن رمــوز الشــيفرات البرمجيــة ،التــي
تصطــف فــي مواقــع يحــدد مضمونهــا التطبيــق
البرمجــي الــذي يســتخدم فــي معالجتهــا .حيــث تلعــب
عــدد الرمــوز ،والموقــع الــذي تســتوطن فيــه علــى
مصفوفــة البيانــات دو ًر ا فاعــ ًلا فــي تمييــز الهويــة،
وتحديــد ثقلهــا فــي مــادة النــص الرقمي ـ المحوســب.
((( الــرزو ،حســن مظفــر ،الخطــاب المعرفــي اإلســامي :معالجــة
رقميــة( ،بيــروت ،مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،)2015 ،ص.204

البرمجــة  .Cفتحولــت النصــوص التــي انتخبــت
مــوردً ا لهــذه الدراســة الــى قواعــد بيانــات روعــي
فــي إعدادهــا تسلســل ورود الكلمــة فــي كل
صفحــة مــن صفحــات النــص لتكــون أســهل
تنــاو ًلا فــي االســتعالمات التــي ســتمارس علــى
مــادة النصــوص مــن خــال قواعــد البيانــات التــي
أنشــئت لتبســيط عمليــات التنقيــب فــي نصــوص
العلــوم اإلســامية التــي نقلــت فيهــا المســائل
ذات الصلــة بالمحدثــات والبــدع(((.
((( الــرزو ،حســن مظفــر ،الخطــاب المعرفــي اإلســامي:
معالجــة رقميــة( ،بيــروت :مركــز دراســات الوحــدة العربيــة،)2015 ،
ص.206

82

دورية مناء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية

العدد  | 16شتاء  2022م

وعلــى هــذا األســاس فــإن نــص أي كتــاب مــن

اعتمــدت عمليــات التنقيــب المعلوماتــي

الكتــب المنتخبــة فــي الدراســة قــد تــم تمثيلــه

علــى قواعــد بيانــات مصنفــات فــي شــتى حقــول

بمجموعــة مــن البنــود التــي تجمعهــا الصيغــة:

المعرفــة اإلســامية بعــد أن تــم تبويــب هــذه

)I= {i1,i2,…………,in} ……………. (1

العلــوم الــى ثمانيــة أبــواب ،كمــا بوّ بــت هــذه

حيث:

المصنفــات بحســب القــرون الهجريــة التــي ألفــت

 =Iالنــص المنتخــب ســواء كان كتابًــا أو

فيهــا وخــال بعــد زمنــي امتــد مــن القــرن الثانــي الــى

مو ســو عة .
 =i1الكلمــة األولــى حضــو ًر ا فــي مــادة النــص

القــرن الخامــس عشــر مــن قــرون الهجــرة النبويــة
المباركــة ـ انظــر الشــكل (.)2
(((

ا لمنتخــب .
 =inأخــر كلمــة حضــو ًر ا فــي مــادة النــص
ا لمنتخــب .
وقــد أجريــت سلســلة مــن االســتعالمات البرمجيــة/
المنطقيــة فــي محتــوى قواعــد البيانــات للعثــور علــى
المفــردات المعرفيــة التــي أردنــا التنقيــب عنهــا (ســواء
كانــت حاضــرة بمفردهــا أو مــع مجموعــة أخــرى مــن
المفــردات ووفــق منطــق الجمــع أو االقصــاء) وبأعــداد
فرضتهــا المفــردات ذات الصلــة بموضــوع البحــث،
وبمــا يتوافــق مــع الخطاطــة المفاهيميــة التــي حــددت

الشكل ( )2ـ عدد المصنفات التي بوشرت على

لموضــوع دراســة مســائل البــدع والمحدثــات فــي ميــدان

قواعد بياناتها عمليات التنقيب المعلوماتي.

العلــوم الشــرعية ـ انظــر الشــكل (.)1

وقــد مورســت عمليــة التنقيــب بواســطة
سلســلة متنوعــة مــن االســتعالمات المبيّنــة
فــي الشــكل ( )1وعلــى عــدة محــاور لضمــان
نجــاح الحفريــات المعرفيــة فــي النصــوص
وتشــكيل

الشكل ( )1ـ عدد االستعالمات التي مورست
على قواعد بيانات مصنفات العلوم اإلسالمية.

خطاطــة

معرفيــة،

واســعة

جــزءا مــن عمــل ضخــم اســتغرق
((( تعــد هــذه الدراســة
ً
مــن جهــات عــدّ ة مثــل فريــق العمــل علــى المكتبــة الشــاملة
وجهــات أخــرى عقــدً ا مــن الزمــان لجمــع ومعالجــة عــدد كبير من
مــوارد الشــريعة اإلســامية التــي تتوفــر فــي مواقــع المنتديــات
اإلســامية ،ومواقــع الكتــب ،والبرمجيــات التــي تحتــوي علــى
عــدد كبيــر مــن النصــوص وفــي مجــاالت متنوعــة مــن العلــوم
الشــرعية ،نجحنــا فــي اســتثمار محتــوى قواعــد بياناتهــا الرقميــة
فــي إعــداد هــذه الدراســة مــن خــال التنقيــر فــي تربتهــا الرقميــة.

عملا اهتطاطخ نم بناج يف يتامولعم بيقنت :تاثدحملاو عدبلا

83

النطــاق ،واضحــة المعالــم عــن مســائل البــدع

والبــدع فــي المكانــز والمعاجــم اللغويــة،

والمحدثــات يمكــن أن تســهم بدعــم الباحثيــن

والتــي تتميــز بخصوصيــة تحكمهــا جــذور

فــي تفاصيــل هــذه المســألة وتفريعاتهــا

اللغــة والهيكلــة البنيويــة للمصطلــح اللغوي

المتشــابكة.

والشــرعي.

 .4تشكيل خطاطة التعامل
مع مفردات البدع والمحدثات
في مصنفات العلوم
اإلسالمية:
هــرع أئمــة الحديــث وعلمــاء الــكالم وأئمــة
التفســير والفقهــاء الــى اعتمــاد المــوارد التــي
حفلــت بهــا خزانــة الحديــث النبــوي فعكفــوا
علــى قراءتهــا وفــق الخطاطــة المعرفيــة
لعلومهــم المختلفــة ،بينمــا قــام أئمــة الجــرح
والتعديــل بمراجعــة ونقــد رجــال هــذه األحاديــث
واآلثــار ،وذكرهــم أهــل كتــب الطبقــات والتاريــخ
فــي كتابهــم ،بينمــا عمــد أئمــة علــوم البالغــة
فــي مراجعــة مــوارد المفــردات المعرفيــة فــي

المســار

الثانــي:

البحــث

عــن

حضــور

اصطالحــي المحدثــات والبــدع فــي كتــاب الصحــاح
ومســانيد الحديــث النبــوي الشــريف ،والتــي
تتطلــب التنقيــر عــن رواة الحديــث ،والحكــم عليــه
ً
ضعيفــا ،وغيرهــا
ســواء كان الحديــث صحيحً ــا او
مــن أحــكام أئمــة الحديــث ونقــاده عنــد تعاملهــم
مــع مــوارد الســنة النبويــة الطاهــرة.
المســار الثالــث :البحــث عــن حضــور
المفــردات فــي المصنفــات اإلســامية بحســب
أقســامها المختلفــة ،وبحســب التسلســل الزمني
لحضــور هذيــن المصطلحيــن خــال الحقبــة التــي
امتــدت بيــن القــرن الثانــي والقــرن الخامــس عشــر
الهجر ييــن.

كالم العــرب ،وهــرع المتخصصــون فــي علــوم

وحاولنــا أن نثــري هذيــن المســارين بعمليــات

الفهرســة والجوامــع الــى إيرادهــم بمصنفاتــه.

بحــث تضمنــت مســائل مهمــة فــي مياديــن البدعــة

فتكاثــر حضــور المفــردات التــي تخــص مســائل

والمحدثــات ،شــملت :الحضــور الكلــي لهــذه

البــدع والمحدثــات فــي هــذه المصنفــات بحســب

المفــردات فــي النصــوص ،التنقيــب عــن المســائل

التوجهــات الكالميــة والفقهيــة لــكل قــرن مــن

ذات الصلــة بأنــواع البــدع ،بيــان أهــم الفــرق التــي

قــرون الهجــرة النبويــة.

أدرجــت ضمــن دائــرة االبتــداع ،وأخيـ ًر ا التنقيــب عــن

وقــد حددنــا ثــاث مســارات رئيســة أثنــاء بحثنــا
فــي نســيج النصــوص اإلســامية:
المســار األول :البحــث عــن حضــور
المدخــات المعجميــة الصطالحــي المحدثــة

االبتــداع بوصفهــا ممارســة نهــى الشــرع عنهــا،
مــع بيــان أحكامهــا ،ودعــوة الشــارع ﷺ وصحابتــه
الــى هجــران أهلهــا والتغليــظ بشــأنهم.
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 .1 .4المسار األول :حفريات
رقمية في معاجم ومكنزات
اللغة العربية:
بصــورة عامــة تقــوم صناعــة الخطــاب الفقهــي
علــى مــوارد الشــريعة علــى التــوازي مــع اســتثمار
الذخائــر الخبريــة والســجالت المعرفيــة التــي تحفــل
بهــا معاجــم ومكنــزات اللغــة العربيــة حيــث تســتوطن
مــادة الخطــاب العربــي مــن شــواهد شــعرية
واســتعارات لغويــة ،وإشــارات بيانيــة تمنــح لألصولــي
والفقيــه فرصــة إنشــاء مجــاالت معرفيــة يمكــن
للصناعــة الفقهيــة أن توظفهــا فــي ترســيخ فهمنــا
بالخطــاب الشــرعي مــن خــال ممارســة سلســلة
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الفقــه اإلســامي وعنــد ترســيخ جــذوره العميقــة
فــي الفضــاء المعرفــي للشــريعة الغــراء.
وال شــك أن اســتعارة اصطالحــات البدعــة
والمحدثــات مــن ميــدان اللغــة الــى ميــدان الشــريعة
ومجاالتهــا المعرفيــة لــم يتــم إال لوجــود قرينــة رابطــة
بيــن المعنــى اللغــوي واالســتخدام الشــرعي ،كذلــك
فــإن محمــوالت اللفــظ قــد تدعــم الصناعــة الفقهيــة
فــي إدراك مقاصــد العبــادات وأســرارها مــن خــال ســبر
المعانــي المتكاثــرة التــي حملهــا اللفــظ عنــد التطــور
الحاصل في اســتخداماته اللغوية ،قبل ورود الشــريعة،
ومــا بعــد عمليــة االســتعارة والتــي ســتنعكس ال محالــة
علــى مســتويات فهمنــا لمــادة الخطــاب الشــرعي.

مــن التأويليــات التــي تســتمد شــرعيتها مــن مــوارد

مــن أجــل هــذا فقــد مارســنا سلســلة مــن عمليــات

اللغــة العربيــة وأصولهــا الموغلــة فــي الطبقــات

التنقيــب المعلوماتــي فــي المــادة الرقميــة لمعاجــم

العميقــة مــن الخطــاب اللغــوي الــذي كان ســائدً ا قبــل

ومكنــزات اللغــة العربيــة وبأبعاد زمنية متفاوتة ،ومنذ

بــزوغ الرســالة ،وانتشــار احكامهــا حيــث ولــدت معهــا

بدايــات تدويــن االســتخدامات االبتدائيــة لمصطلحــات

اســتعارات لغويــة جديــدة جذبــت الكثيــر مــن الكلمــات

البــدع والمحدثــات ،متتبعيــن التغييــرات التــي حصلــت

فأودعتهــا فــي مــادة الخطــاب الشــرعي ،وأضفــت

علــى مــادة المحتــوى ،وشــبكاتها الدالليــة ،كونهــا

عليهــا معانــي إضافيــة أو موازيــة لمــا كانــت تحملــه

ستســهم فــي تعميــق فهمنــا بالمســألة التــي حرصنــا

عنــد اســتعمال العــرب لمفــردات الكلــم فــي خطابهــم

علــى تناولهــا فــي هــذه الدراســة المحوســبة.

اليومــي ،والشــعري علــى حــد ســواء ،فاســتخدمت
بوصفهــا مــادة اســتداللية توجــه معانــي األحــكام
وتســهم فــي تجليــة مــا غمــض منهــا.
لقــد انفتحــت الصناعــة الفقهيــة علــى الشــاهد
الشــعري ،المســتوطن فــي المدونــة الشــعرية
العربيــة ،وجعلــت منــه معي ًنــا ال ينضــب فــي
المراجعــة واالســتمداد عنــد معالجــة مختلــف
المســائل األصوليــة والفقهيــة ،منــذ بدايــات والدة

ووقــد أودعنــا حصيلــة عمليــات التنقيــب
المعلوماتــي التــي مارســناها فــي الفضــاء
المعجمــي لهــذه المســألة فــي الجــدول (.)1
الجــدول ( )1ـ نتائــج الحفريــات المحوســبة فــي
المدوّ نــات اللغويــة وديــوان شــعر العــرب.
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الكلمة

عدد
الجذور

الجذر

المعنى

هجري

ال ِبدْ ع من األمور :الغريب العجيب(((.

 95ق.هـ

529

ال ِبدْ ع من األشياء :األول في األمر(((.

 35ق.هـ

588

ال ِبدْ ع من الناس :من بلغ الغاية في أي شيء(((.

 14ق.هـ

608

ال ِبدْ ع من الدوّ اب :المنقطع عن السير لعلة(((.

50

670

ال ِبدْ ع :الحسن الجميل(((.

262

867

بَدَ عَ الشيء :بدأ صناعته(((.

 86ق.هـ

538

175

791

بُدِّ ع

بُدِّ ع بالشخص :انقطع به إلعياء دابته(((.

11

632

بَدِ عَ

س ِمن(((.
بَدِ عَ الحيوانَ :

130

748

بَدْ ع

البَدْ ع :إحداث شيء لم يكن له وجود من قبل وال
ذكر(.((1

175

791

البَدْ ع :العجب والغرابة .

406

1015

بَدً ع الشخص :نسبه الى البدعة في الدين .

235

849

بَدَّ عَ في األمر :جدد به وجوَّ د(.((1

296

909

ال ِبدْ ع :الغرابة(.((1

247

861

ال ِبدْ ع :االختالق(.((1

262

876

بَدَ عَ
بدع

سنة االستخدام
ميالدي

ِبدْ ع

10

85

بَدَ عَ هللا تعالى األشياء :صنعها من العدم

(((

(((1

بَدَّ ع

ِبدْ ع

(((1

((( تأبط ش ًّر ا ،ديوان تأبط ش ًّر ا واخباره ،تحقيق علي ذو الفقار شاكر( ،بيروت :دار الغرب اإلسالمي ،)1984 ،ص.81
((( العبــادي ،عــدي بــن زيــد ،ديــوان عــدي بــن زيــد العبــادي ،تحقيــق محمــد جبــار المعيبــد( ،بغــداد :وزارة الثقافــة واالعــام،)1965 ،
ص.104
((( المفضــل الضبــي ،ديــوان المفضليــات ،تحقيــق أحمــد محمــد شــاكر وعبــد الســام هــارون( ،القاهــرة :دار المعــارف بمصــر ،بــدون
تاريــخ) ،ص .408
((( النابغة الجعدي ،ديوان النابغة الجعدي ،تحقيق عبد العزيز رباح( ،دمشق :المكتب اإلسالمي ،)1964،ص .232
((( خالد الكاتب ،ديوان خالد الكاتب ،تحقيق كارين صادر( ،دمشق :منشورات ووزارة الثقافة ،)2006 ،ص .201
((( شعر همدان وأخبارها ،تحقيق حسن عيسى أبو ياسين( ،الرياض :دار العلوم ،)1983 ،ص.303
((( الفراهيدي ،الخليل بن أحمد ،كتاب العين ،تحقيق إبراهيم السامرائي( ،بغداد :الدار الوطنية للطباعة والنشر.54 :2 ،)1980 ،
((( أبن حنبل ،اإلمام احمد بن حنبل ،المسند ،تحقيق شعيب األرناؤوط( ،بيروت :دار الرسالة ،)1995 ،ص.313
((( الكليبي ،بشير بن النكث ،أراجيز المق ّلين ،تحقيق محمد يحيى زين الدين( ،دمشق :مجمع اللغة العربية ،)1982 ،ص .630
( ((1الفراهيدي ،الخليل بن أحمد ،كتاب العين ،تحقيق إبراهيم السامرائي( ،بغداد :الدار الوطنية للطباعة والنشر.54 :2 ،)1980 ،
( ((1الشريف الرضي ،ديوان الشريف الرضي( ،بيروت :دار صادر.22 :2 ،)1961 ،
( ((1االمام أحمد بن حنبل ،المسند ،تحقيق طارق بن عوض هللا( ،القاهرة :مكتبة ابن تيمية1420 ،هـ) ـ .363
( ((1القيروانــي ،أبــو اســحق الحصــري ،جمــع الجواهــر فــي الملــح والنــوادر ،تحقيــق علــي محمــد البجــاوي ،الطبعــة الثانيــة( ،بيــروت:
دار الجيــل ،بــدون تاريــخ).176 ،
( ((1البحتري ،ديوان البحتري ،تحقيق حسن كامل الصيرفي ،الطبعة الثالثة( ،القاهرة :دار المعارف ،بدون تاريخ).1887 :3 ،
( ((1خالد الكاتب ،ديوان خالد الكاتب ،تحقيق كارين صادر( ،دمشق :منشورات ووزارة الثقافة ،)2006 ،ص .100
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عدد
الجذور

الجذر

بَدَ عَ

المعنى

هجري

بَدَ عَ
السرج :ابتدأ صناعته(((.
ّ

 86ق.هـ

538

بَدَ عَ هللا األشياء :أوجدها من العدم(((.

175

794

البديع من األمور :المحدَ ث(((.

 84ق .هـ

540

ابتدع األمر :أحدثه(((.

 84ق .هـ

540

 74ق.هـ

550

 129ق.هـ

496

11

632

سابق(((.
جمعه البديع :المحدث العجيب الذي لم يعرف
بدع

من قبل(((.
ِبدْ عَ ة

سنة االستخدام
ميالدي

ابتدع :ابتكر الشيء واخترعه على غير مثال

10
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المبتدع من األمور :المستحدث المستجد(((.
بديع األشياء :موجدها من العدم على غير مثال

175

791

ال ِبدْ عَ ة :األمر العجيب المنكر(((.

 36ق.هـ

587

ال ِبدْ عَ ة :األمر المحدث على غير مثال سابق(.((1

 22ق.هـ

600

36

656

314

926

سابق(((.

المبتدع في الدين :المحدث فيه مما ليس
منه(.((1
ُ
المبْ َتدِ عَ ة :فرقة كالمية أبدعت في الدين ما ليس
فيه(.((1

((( شعر همدان وأخبارها ،تحقيق حسن عيسى أبو ياسين( ،الرياض :دار العلوم ،)1983 ،ص.303
((( الفراهيدي ،الخليل بن أحمد ،كتاب العين ،تحقيق إبراهيم السامرائي( ،بغداد :الدار الوطنية للطباعة والنشر.54 :2 ،)1980 ،
((( البغدادي ،ابن ميمون ،منتهى الطلب من أشعار العرب ،تحقيق محمد نبيل الطريفي( ،بيروت :دار صادر.278 :8 ،)1999 ،
((( المصدر ذاته.
((( شعراء جاهليون ،تحقيق أحمد محمد عبيد( ،أبو ظبي :المجمع الثقافي ،)2001 ،ص .150
((( الشعراء الجاهليون األوائل ،تحقيق عادل الفريجات( ،بيروت :دار المشرق ،)2008 ،ص .443
((( ابن حنبل ،اإلمام أحمد بن حنبل ،المسند ،تحقيق شعيب األرناؤوط( ،بيروت :دار الرسالة.236 : 1 ،)1995 ،
((( الفراهيدي ،الخليل بن أحمد ،كتاب العين ،تحقيق إبراهيم السامرائي( ،بغداد :الدار الوطنية للطباعة والنشر.54 :2 ،)1980 ،
ّ
المثقب العبدي ،تحقيق حسن كامل الصيرفي( ،القاهرة :معهد المخطوطات العربية ،)1971 ،ص .253
((( ديوان
( ((1ديوان بشر بن أبي خازم األسدي ،تحقيق عزة حسن( ،دمشق :دار الثقافة ،)1960 ،ص .126
( ((1سيف بن عمر ،الفتنة ووقعة الجمل ،تحقيق أحمد راتب عرموش( ،بيروت :دار النفائس ،)1984 ،ص .108
( ((1الكوفي ،ابن أعثم ،كتاب الفتوح ،تحقيق علي شيري( ،بيروت :دار األضواء.396 : 2 ،)1991 ،
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الكلمة

محدثة

عدد
الجذور

1

الجذر

َأحدَ َ
ث

المعنى

سنة االستخدام
هجري

ميالدي

أحدَ َ
ث البالي :أصلحه وجدّ دَ ه(((.

 86ق.هـ

538

أحدَ َ
ث الشيءَ :ص َن َعهُ (((.

 86ق.هـ

538

أحدَ َ
ث األمر :فعله(((.

 80ق.هـ

544

أحدَ َ
ث به العهد :جدَّ دَ ه(((.

5

626

أحدَ َ
ث األمر :أوجَ دَ ه وأظهرَهُ (((.

11

632

ويبــدو واضحً ــا مــن الحصيلــة المعرفيــة التــي نجحنــا فــي اســتخالصها مــن الفضــاء المعجمــي الــذي
امتــد ببعــد زمنــي ســابق لظهــور اإلســام ،والقــرون التــي تلــت الهجــرة النبويــة الشــريفة ،أن كلمــة بدعــة
أو محدثــة قــد اســتخدمها العــرب فــي خطابهــم قبــل ظهــور اإلســام وبمختلــف جذورهــا اللغويــة،
وبــدالالت لغويــة تــكاد تتطابــق مــع المفهــوم الشــرعي ،أو تصــف إحــدى محمــوالت المصطلــح الــذي
أســهم الفقــه اإلســامي بتهذيــب دالالتــه ،وأرســى حــدوده االصطالحيــة.
مــن جهــة أخــرى أظهــرت التنقيبــات الرقميــة فــي المكانــز والمعاجــم اللغويــة أن عــدد المدخــات
ً
ملحوظــا خــال القــرون التــي ســبقتها
المعجميــة الصطالحــي المحدثــات والبــدع قــد شــهدت تغيــ ًر ا
والتــي تلتهــا .فبينمــا لــم يتجــاوز عددهــا قبــل ظهــور الدعــوة اإلســامية  13مدخـ ًلا معجم ًيــا ،تزايــدت هــذه
المدخــات الــى  19مدخــ ًلا معجميًــا فــي القرنيــن األول والثانــي مــن الهجــرة النبويــة ،ثــم شــهدت قفــزة
نوعيــة فــي القــرن الثالــث الهجــري فبلغــت  25مدخــ ًلا كنتيجــة متوقعــة لتطــور الخطــاب الفقهــي فــي
القــرن الثالــث الهجــري وتوظيــف االصطــاح فــي كثيــر مــن المصنفــات الشــرعية ،ثــم تراجعــت المدخــات
فــي القــرن الرابــع وانحســرت تدريج ًيــا فــي القــرن الخامــس ـ انظــر الشــكل (.)3
وهنــا تبــرز أهميــة النتائــج التــي تعلــن عنهــا عمليــات التنقيــب المعلوماتــي حيــث تفــرض علينــا
مجموعــة مــن التســاؤالت المعرفيــة لتبريــر هــذه الظواهــر والتنقيــر عــن مبرراتهــا بــأدوات أهــل اللغــة
والبيــان.

((( شعر همدان ،تحقيق حسن عيسى( ،الرياض :دار العلوم ،)1983 ،ص .303
((( المصدر ذاته.
((( السكري ،ديوان أمرؤ القيس وملحقاته ،تحقيق أنور عليان أبو سويلم( ،العين :زايد للثقافة والتاريخ.1:368 ،)2000 ،
((( اإلمــام مالــك بــن أنــس ،الموطــأ ،روايــة محمــد بــن الحســن ،تحقيــق عبــد الوهــاب عبــد اللطيــف( ،القاهــرة :المجلــس األعلــى
للشــؤون اإلســامية ،)1994 ،الحديــث .3581
((( سورة الطالق.1 :
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ويبــدو واضحً ــا مــن الحصيلــة المعرفيــة التــي
نجحنــا فــي اســتخالصها مــن الفضــاء المعجمــي
الــذي امتــد ببعــد زمنــي ســابق لظهــور اإلســام،
والقــرون التــي تلــت الهجــرة النبويــة الشــريفة ،أن
كلمــة بدعــة أو محدثــة قــد اســتخدمها العــرب فــي
خطابهــم قبــل ظهــور اإلســام وبمختلــف جذورهــا
اللغويــة ،وبــدالالت لغويــة تــكاد تتطابــق مــع
المفهــوم الشــرعي ،أو تصــف إحــدى محمــوالت
المصطلــح الــذي أســهم الفقــه اإلســامي
بتهذيــب دالالتــه ،وأرســى حــدوده االصطالحيــة.
مــن جهــة أخــرى أظهــرت التنقيبــات الرقميــة
فــي المكانــز والمعاجــم اللغويــة أن عــدد المدخــات
المعجميــة الصطالحــي المحدثــات والبــدع قــد
ً
ملحوظــا خــال القــرون التــي
شــهدت تغيــ ًر ا
ســبقتها والتــي تلتهــا .فبينمــا لــم يتجــاوز عددهــا
قبــل ظهــور الدعــوة اإلســامية  13مدخـ ًلا معجم ًيــا،
تزايــدت هــذه المدخــات الــى  19مدخــ ًلا معجميًــا
فــي القرنيــن األول والثانــي مــن الهجــرة النبويــة ،ثــم
شــهدت قفــزة نوعيــة فــي القــرن الثالــث الهجــري
فبلغــت  25مدخـ ًلا كنتيجــة متوقعــة لتطور الخطاب
الفقهــي فــي القــرن الثالــث الهجــري وتوظيــف
االصطــاح فــي كثيــر مــن المصنفــات الشــرعية ،ثــم
تراجعــت المدخــات فــي القــرن الرابــع وانحســرت
تدريجيًــا فــي القــرن الخامــس ـ انظــر الشــكل (.)3
وهنــا تبــرز أهميــة النتائــج التــي تعلــن عنهــا
عمليــات التنقيــب المعلوماتــي حيــث تفــرض علينــا
مجموعــة مــن التســاؤالت المعرفيــة لتبريــر هــذه
الظواهــر والتنقيــر عــن مبرراتهــا بــأدوات أهــل
اللغــة والبيــان.

الشــكل ( )3ـ تعــدد المدخــات المعجميــة
الصطــاح البدعــة (مــا قبــل الهجــرة حتــى القــرن
الخامــس الهجــري).

 .2 .4المسار الثاني :حفريات
محوسبة عن أدلة فقه البدع
والمحدثات في أمهات كتب
الحديث والمسانيد:
تزخــر كتــب الحديــث ومســانيده بعــدد كبيــر
مــن الروايــات المنقولــة عــن رســول هللا ﷺ
التــي تخــص مســائل البــدع والمحدثــات .وتتبايــن
مراتــب هــذه المرويــات بحســب اتصــال ســندها
أو انقطاعــه ،أو وجــود علــة قــد تقــدح فــي صحــة
ً
ً
ضعيفــا ال يحتــج بــه ،بينمــا
حديثــا
الحديــث ليصبــح
نجــد روايــات أخــرى حســنة تشــدّ عضدهــا الروايــات
الصحيحــة التــي اتفــق الشــيخان أو بقيــة أصحــاب
الكتــب التســعة علــى تصحيحهــا وإخراجهــا فــي
كتبهــم ومســانيدهم.
بصــورة عامــة نتــج عــن عمليــات حراثــة
كمــا كبيـ ًر ا مــن
النصــوص ،والتنقيــب فــي مواردهــا ً
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المرويــات التــي سنســعى الــى بيــان مــا قــال أئمــة الشــأن ونقــاد الحديــث النبــوي فــي مســتوى انتمائهــا
الــى مثلــث القيمــة (صحيــح  /حســن  /ضعيــف) مشــفوعً ا فــي تحديــد مســتوطنها ومســتقرّها فــي هــذه
الكتــب والمســانيد .كذلــك سنســعى الــى بيــان أســماء الصحابــة الذيــن رووا هــذه األحاديــث واآلثــار ،بعــد
جــل تفاصيــل مســائل البــدع والمحدثــات لكــي تتوفــر لدينــا
أن حاولنــا تبويبهــا ضمــن فقــرات تغطــي
ّ
صــورة واضحــة المعالــم عــن محــاور الخطاطــة المعرفيــة لفقــه البــدع والمحدثــات ،مشــفوعة بــوزن
المرويــات بميــزان أئمــة هــذا الشــأن ،ولتكــون مــوردً ا يمكــن للباحثيــن أن يرجعــوا إليــه عندمــا تظهــر
الحاجــة الــى استشــراف تفاصيــل محــددة مــن هــذه المســائل ـ انظــر الجــدول (.((()2
الجــدول ( )2ـ إحصــاء تعــدد الروايــات التــي تمتلــك تأثيــ ًر ا علــى داللــة عناصــر خطاطــة فقــه البــدع
والمحدثــات.

التبويب
الموضوعي

حقيقة البدع

حكم البدعة

عبارات الروايات المنقولة

عدد
الصحابة
الرواة

األلفاظ المنقولة للروايات

حديث
صحيح

حكم
عليه
بالصحة

حديث
ضعيف

4

محدثات األمور.

40

12

3

7

كل محدثة بدعة.

26

16

3

3

ش ّر األمور محدثاتها.

1

4

3

11

0

0

1

من أحدث في أمرنا ما ليس منه.

3

0

0

9

من رغب عن سنتي فليس مني.

14

14

10

10

كل بدعة ضاللة.

66

36

20

4

إياكم ومحدثات األمور.

40

12

3

1

إياكم والبدع.

0

1

0

2

ّ
والتنطع والتعمّ ق والبدع.
إياكم

0

0

2

1

من عمل عم ًلا ليس عليه أمرنا فهو
ردٌّ.

((( لــم نســع الــى بيــان أســماء الصحابــة الــرواة وال تخريــج مروياتهــم وبيــان مواطــن الع ّلــة فــي الروايــات الضعيفــة لغايتيــن،
(األولــى) أن الدراســة قــد تركــزت علــى كيفيــة توظيــف الــذكاء المحوســب وأدوات التنقيــب المعلوماتــي لدراســة مســألة مــوارد
المجــال المعرفــي لفقــه البــدع والمحدثــات ،لــذا فــإن المخرجــات قــد توجهــت الــى أرقــام وبيانــات محوســبة فــي كثيــر مــن جوانبهــا،
و(الثانيــة) لئــا نثقــل مــادة الدراســة بمســائل ذات صلــة بعلــوم الحديــث درايــة وروايــة مــع بيــان علــل الحديــث ،وهــو مجــال دراســات
علــوم تخريــج الحديــث وبيــان العلــل.
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الموضوعي

أقسام
البدعة

عدد
الصحابة
الرواة
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عبارات الروايات المنقولة
األلفاظ المنقولة للروايات

حديث
صحيح

حكم
عليه
بالصحة

حديث
ضعيف

10

بدعة ضاللة.

66

36

20

1

أمر مبتدع.

2

0

5

2

نعمت البدعة.

2

6

1

1

كل بدعة ضاللة إال بدعة في

0

0

1

7

كل محدثة بدعة.

26

16

3

1

من أحدث في أمرنا ما ليس منه.

3

0

0

1

التثويب انه بدعة

0

1

0

0

0

1

1

الركعتان قبل المغرب بدعة.

0

1

0

3

القنوت في الصبح بدعة.

2

0

5

1

صالة الضحى بدعة.

0

0

1

0

0

1

1

بدعة ورب الكعبة.

1

0

0

1

رفع أيديكم بدعة.

0

0

1

2

من ط ّلق في بدعة.

0

0

5

31

صاحب بدعة.

0

0

37

1

صاحب البدع.

0

0

3

فئات

1

أصحاب البدع.

0

0

1

المبتدعة

2

أهل البدع.

0

0

3

1

أصحاب األهواء والبدع.

0

0

1

1

أصحاب البدعة واألهواء.

0

0

1

1
األمور
المبتدعة

1

عبادة.

كيف والناس يزعمون أنه بدعة
ّ
(القص).

االضطجاع بعد ركعتي الفجر
بدعة.
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عدد
الصحابة
الرواة

91

عبارات الروايات المنقولة
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حديث
صحيح

حكم
عليه
بالصحة

حديث
ضعيف

1

من أعان صاحب بدعة.

0

0

3

1

من س ّلم على صاحب بدعة.

0

0

3

1

من انتهر صاحب بدعة.

0

0

6

التعامل مع

1

ومن اهان صاحب بدعة.

0

0

1

أهل البدع

4

من ّ
وقر صاحب بدعة.

0

0

7

1

من مشى الى صاحب بدعة.

0

0

1

1

ال تجادلوا أهل البدع.

0

0

1

1

إذا جادلكم أهل البدع.

0

0

1

0

0

3

0

0

1

0

0

2

0

0

1

0

0

7

0

0

1

1
1
1
توبة المبتدع

1
1

1

ح ّلت شفاعتي ألمتي إال صاحب
بدعة.
إن هللا حجر التوبة عن كل صاحب
بدعة.
إن هللا حجب التوبة عن كل
صاحب بدعة.
إن هللا يحجب التوبة عن كل
صاحب بدعة.
أبى هللا أن يقبل عمل صاحب
بدعة.
ً
صرفا وال
ال يقبل لصاحب بدعة
عدلًا.
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التبويب
الموضوعي

عدد
الصحابة
الرواة

األلفاظ المنقولة للروايات

حديث
صحيح

حكم
عليه
بالصحة

حديث
ضعيف

1

ما أحدث قوم بدعة إال.

0

0

1

ما من امة تحدث في دينها.

0

0

1

1

ما أحدث قوم بدعة.

0

0

13

0

0

6

1

إذا مات صاحب بدعة.

0

0

3

1

لو أن صاحب بدعة.

0

0

2

0

0

1

0

0

9

0

0

1

0

0

1

0

0

3

1
1
1
آثار البدع

عبارات الروايات المنقولة

6

1
نتائج البدعة
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1
1

األمر المفظع والحال المضلع
إظهار البدع.

أن يبتدع بدعة يحمل الناس
عليها.
من ابتدع بدعة ال يرضاها هللا
ورسوله.
القصد في السنة خير من
االجتهاد في البدعة.
االقتصاد في السنة أحسن من
االجتهاد في البدعة.
إذا ظهرت البدع.

ويمكــن إيجــاز نتائــج التنقيــر فــي مــوارد الســنة النبويــة التــي أودعنهــا فــي الجــدول ( )2فــي الشــكل ()4
حيــث يمكــن أن نطالــع خالصــة مــا ورد مــن أحديــث فــي هــذه المســألة ولكــي تكــون منــا ًر ا يســتهدي بــه مــن
ّ
التعمــق فــي دراســة مســألة المحدثــات والبــدع.
يعمــل فــي هــذا المجــال عنــد

عملا اهتطاطخ نم بناج يف يتامولعم بيقنت :تاثدحملاو عدبلا

93

 .3 .4المسار الثالث :التنقيب
عن البدع والمحدثات في
الفضاء الرقمي لعلوم الشريعة
االسالمية:
ً
نمطــا آخــر فــي
اعتمدنــا فــي هــذا القســم
عمليــات التنقيــب المعلوماتــي بقواعــد البيانــات
الرقميــة المتوفــرة بيــن أيدينــا .فقــد قمنــا باعتمــاد

الشكل ( )4ـ تصنيف األحاديث المنقولة
في فضاء المحدثات والبدع وعدد الرواة
المنقولة عنهم مع بيان الحكم عليها وفق
نهج أئمة الحديث النبوي.
ويبــدو واضحً ــا مــن الشــكل ( )4أن فضــاء
األحاديــث الصحيحــة ينحصــر فــي دائــرة المواضيــع
ذات الصلــة بــكل مــن حقيقــة البدعــة ،وحكمهــا
وأقســامها ،بينمــا تغيــب األحاديــث الصحيحــة
تمامً ــا عــن دائــرة المواضيــع ذات الصلــة فئــات
المبتدعــة ،والتعامــل مــع أهــل البــدع ،وتوبــة
المبتــدع ،ونتائــج البدعــة ،وآثارهــا علــى المجتمــع
اإلســامي.

عــدة محــاور فــي عمليــات البحــث ،شــملت جميــع
النصــوص التــي احتــوت مفــردات :بدعــة  /محدثــة/
البــدع والمحدثــات /المبتــدع /االبتــداع /محدثــات
األمــور وبجميــع مســتويات الجــذور المحتملــة
قســمنا عمليــة
لهــا مــع اللواصــق وبغيابهــا .وقــد ّ
التنقيــب الــى محوريــن:
المحــور األول :بحســب ورود هــذه الكلمــات
فــي جميــع مصنفــات الشــرعية التــي انتخبــت لهــذه
الدراســة.
المحــور الثانــي :ظهــور هــذه االصطالحــات
بحســب القــرون الهجريــة.
وكانــت الغايــة مــن اعتمــاد هــذا النهــج هــو

ويمكــن للمتخصصيــن بهــذا المجــال أن

تتبــع حضــور هــذه المفــردات فــي الخطــاب

ّ
يعمقــوا عنايتهــم بهــذه النقــاط وإعــادة مراجعــة

الشــرعي

ومســتوياته،

الكثيــر مــن المســائل التــي قــد اســتوطنت فــي

وتحديــد البعــد الزمنــي الــذي ازداد فيــه حضــور

كتــب فقــه البدعــة وتفتقــر الــى أحاديــث تؤكــد

هــذه االصطالحــات ،وتلــك التــي قــل حضــور

مشــروعية حضورهــا وفــق منطــق أئمــة علــم

المصطلحــات فيهــا ـ انظــر الشــكل ( )1الــذي

الحديــث ونقــاده.

أوردنــا فيــه عــدد االســتعالمات التــي مورســت

بمختلــف

أنماطــه

علــى مــوارد الشــريعة اإلســامية خــال عملنــا
بهــذا المحــور.
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ويظهــر فــي الشــكل ( )4مســتوى حضــور
المفــردات المعرفيــة ذات الصلــة بالخطاطــة
المعرفيــة للبــدع والمحدثــات فــي قواعــد
بيانــات المصنفــات اإلســامية المتوفــرة بيــن
أيدينــا.

الشــكل ( )6ـ التنقيــب عــن حضــور مفــردات
البــدع والمحدثــات ومســائلها خــال القــرون
الهجريــة .15-2
ويبــدو واضحً ــا مــن الشــكل ( )6أن حضــور
مفــردات البــدع والمحدثــات فــي مصنفــات
العلــوم اإلســامية قــد تزايــدت تدريجيًــا منــذ
القــرن الثانــي الهجــري ،وقــد بلغــت ذروتهــا
األولــى فــي القــرن الثامــن الهجــري ،ثــم بــدأت
الشــكل ( )5ـ التنقيــب عــن حضــور مفــردات
البــدع والمحدثــات ومســائلها فــي مجموعــة
منتخبــة مــن مصنفــات العلــوم االســامية.
ويبــدو واضحً ــا مــن الشــكل المذكــور أن
مصنفــات كل مــن علــوم الــكالم ،والتفســير
والحديــث النبــوي والفقــه قــد احتلــت مكانــة
ّ
توطــن مفــردات ومفاهيــم البــدع
متقدمــة فــي
والمحدثــات

فيهــا.

بالتراجــع تدريج ًيــا حتــى نهايــة القــرن الثانــي عشــر
الهجــري حيــث عــاودت ارتفاعهــا لتبلــغ ذروتهــا
الثانيــة فــي القرنيــن الرابــع عشــر والخامــس
عشــر الهجرييــن.
ويمكــن تفســير هــذه النزعــة فــي التغيــر
نتيجــة لبــروز كل مــن األئمــة ابــن تيميــة الحرانــي
( 728-661هـــ) ،وابــن قيــم الجوزيــة ( 751-691هـــ)،
فــي بــاد الشــام خــال القرنيــن الســابع والثامــن،
واالمــام الشــاطبي فــي المغــرب العربــي وإثــارة

وحاولنــا فــي الشــكل ( )6إظهــار البعــد الزمنــي

مســائل البــدع والمحدثــات ،مــن جهــة ،وتنامــي

لتــداول المفــردات والمفاهيــم ذات الصلــة

الحركــة الوهابيــة خــال القرنيــن الرابــع والخامــس

بخطاطــة البــدع والمحدثــات وخــال القــرون 15 – 2

ً
خاصــا
عشــر الهجرييــن والذيــن أولــوا اهتمامً ــا

الهجر يــة.

بموضــوع البــدع والمحدثــات ونشــأت عنهــم
مــدارس صدعــت بهــذه المســائل وجعلتهــا

عملا اهتطاطخ نم بناج يف يتامولعم بيقنت :تاثدحملاو عدبلا

ضمــن أولويــات المســائل العقديــة والفقهيــة
فــي العالــم اإلســامي.

 .4 .4التنقيب عن أنواع البدع
وأقسامها:
كانــت البــدع والمحدثــات فــي الخطــاب
النبــوي الشــريف نوعً ــا واحــدً ا نهــى رســول
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أمــا الشــكل ( )7فيظهــر التطــور الزمنــي
ألقســام البــدع والــذي يتبــوأ بينهــا مصطلــح
«بدعــة ضاللــة» مــكان الصــدارة فــي النمــو عبــر
القــرون الهجريــة بينمــا ال يــكاد يالحــظ حضــور
بقيــة األقســام اال بنســبة متوســطة أو ضئيلــة
نتيجــة اعتمــاد هــذه المصطلحــات لــدى مــدارس
فقهيــة محــدودة.

هللا ﷺ عــن فعلهــا ،بيــد أن ظهــور المــدارس
الفقهيــة والعقديــة والتفصيــل فــي دالالت
مواردهــا فــي الســنة النبويــة واآلثــار المنقولــة
عــن الصحابــة والتابعيــن قــد نجــم عنــه بــروز
تقســيمات جديــدة ،منهــا :بدعــة ضاللــة ،وبدعــة
ســيئة ،وبدعــة مكروهــة ،وبدعــة حقيقيــة ،وبدعــة
إضافيــة ،وبدعــة شــركية ،وبدعــة قوليــة ،وبدعــة
فعليــة .
وقــد وُ ظفــت عشــر اســتعالمات علــى

الشــكل ( )6ـ التنقيــب عــن أنــواع البــدع
فــي مجموعــة منتخبــة مــن مصنفــات العلــوم
ا ال ســا مية .

قواعــد بيانــات المصنفــات اإلســامية التــي
مورســت عليهــا عمليــة التنقيــب المعلوماتــي
فحصلنــا علــى البيانــات التــي أودعناهــا فــي
الشــكلين (.)7 ،6
ويبــدو واضحً ــا (مــن الشــكل  )6أن كل مــن
اصطالحــي بدعــة ضاللــة والبدعــة الســيئة
همــا األكثــر حضــو ًر ا فــي معظــم مصنفــات
العلــوم اإلســامية حيــث تشــدد العلمــاء فــي
التعامــل مــع البدعــة ،وتأتــي بعدهمــا البدعــة
الحســنة التــي اقترحتهــا المذاهــب المتوســطة
التــي اقترحــت تقســيم البــدع بحســب األحــكام
الشــرعية الخمســة.

الشــكل ( )7ـ التنقيــب عــن أنــواع البــدع خــال
القــرون الهجريــة .15 – 2
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حجــم الحضــور فــي القــرن الثامــن الهجــري
عمــا عليــه فــي القرنيــن الرابــع والخامــس
عشــر ،وذلــك بحســب حجــم الســجاالت
العلميــة التــي حصلــت فــي األول وبوجــود أئمة

ظهــرت كثيــر مــن الفــرق اإلســامية التــي

مــن المتكلميــن والفقهــاء الذيــن تعاملــوا مــع

أدلــت دلوهــا فــي علــوم الــكالم ومســائلها

الفــرق المبتدعــة التــي صلــب عودهــا فــي ذلــك

العويصــة ،وقــد انحرفــت بعضهــا فــي

العصــر.

خطاطتهــا العقديــة عنــد التعامــل مــع
مســائل:

األســماء

والصفــات

اإللهيــة،

والقضــاء والقــدر ،واالختيــار والجبــر ،وغيرهــا
مــن مســائل العقيــدة اإلســامية .وقــد وقــع
اختيارنــا علــى ســتة فــرق هــي :المعتزلــة،
والمرجئــة ،والخــوارج ،والقدريــة ،والجهميــة
والرافضــة ،فحاولنــا التنقيــب عــن حضورهــا
فــي هــذه المصنفــات واودعــت نتائــج التنقيــب
فــي الشــكلين (.)9 ،8
ويبــدو واضحً ــا مــن الشــكل ( )8أن فرقــة

الشــكل ( )8ـ التنقيــب عــن الفــرق المبتدعــة
فــي مجموعــة منتخبــة مــن مصنفــات العلــوم
االســامية.

المعتزلــة كانــت األكثــر حضــو ًر ا فــي مصنفــات
العلــوم اإلســامية ،ثــم أتــت بعدهــا فرقــة
المرجئــة ،فالخــوارج .ويمكــن أن يعــزى ذلــك
إلــى ثــراء خطابهــم العقــدي وأثارتــه لكثيــر مــن
المســائل التــي عــززت حضورهــم فــي هــذه
ا لمصنفــا ت .
أمــا الشــكل ( )9فيظهــر نمــوً ا لحضــور
المفــردات فــي حقبتيــن زمنيتيــن ،القــرن
الثامــن والقرنيــن الرابــع عشــر والخامــس
عشــر ،وبنمــط بقــارب مــا الحظنــاه فــي أنــواع
البــدع بيــد أن االختــاف يظهــر بجــاء فــي تزايــد

الشــكل ( )9ـ التنقيــب عــن الفــرق المبتدعــة
خــال القــرون الهجريــة .15 – 2

عملا اهتطاطخ نم بناج يف يتامولعم بيقنت :تاثدحملاو عدبلا

97

 .6 .4التنقيب عن فعل االبتداع
وحكمه وكيفية التعامل معه في
مصنفات العلوم اإلسالمية:
التــزم المســلمون بمضاميــن األحاديــث
واآلثــار التــي تضمنــت النهــي عــن االبتــداع بوصفــه
ظاهــرة تخالــف مــا جــاءت بــه الشــريعة اإلســامية،
واعتزلــوا أهــل البــدع فلــم يجالســوهم ولــم

الشــكل ( )10ـ التنقيــب عــن فعــل االبتــداع

يحضــروا مجالســهم ،وتركــوا الداعيــة الــى بدعتــه

وحكمــه والتعامــل مــع المبتدعــة فــي مجموعــة

فلــم يقبلــوا بروايتــه.

منتخبــة مــن مصنفــات العلــوم االســامية.

وقــد حاولنــا التنقيــب عــن هــذه المحــاور الثالثــة
فــي المصنفــات اإلســامية التــي توفــرت بيــن أيدينــا،
وأودعنــا نتائجهــا فــي الشــكلين ( .)11 ،10احتلــت
المســائل ذات الصلــة بالمبتــدع المقــام األول،
وأتــت المســائل ذات الصلــة باالبتــداع فــي المقــام
الثانــي ،ثــم التعامــل مــع المبتــدع ،بينمــا جــاءت
مفــردات حكــم االبتــداع فــي المرتبــة الرابعــة .وكانــت
كتــب العقيــدة وعلــوم الــكالم الوعــاء األكبــر لهــذه
المفــردات ،وكذلــك مصنفــات الفقــه وعلــوم الحديــث
التــي ناقشــت األحاديــث الــواردة فــي هــذه المســائل.
ويبــدو واضحً ــا مــن الشــكل ( )11أن المفــردات
المعرفيــة ذات الصلــة بهــذه المحــاور الثالثــة قــد ازداد
حضورهــا مــن القــرن الثانــي الهجــري وبلغــت ذروتهــا
فــي القــرن الثامــن الهجــري ،ثــم عــادت الــى اتجاههــا بيــن
القــرون  9و 12الهجــري قبــل أن تعــاود ارتفــاع مســتويات
الحضــور مــع بدايــات انتشــار الحركــة الوهابيــة والتشــديد
علــى مكافحــة البــدع وأهلهــا بشــكل غيــر مســبوق علــى
المســتويين العقــدي والفقهــي.

الشــكل ( )11ـ التنقيــب عــن فعــل االبتــداع
وحكمــه والتعامــل مــع المبتدعــة خــال القــرون
الهجريــة .15 – 2

.5

محاولة لتفسير بعض النتائج التي

أثمرت عنها الحفريات المحوسبة:
لــم تســتقطب البــدع والمحدثــات فــي القــرون
الثالثــة األولــى ،اهتمامً ــا كبيــ ًر ا ،وبالخصــوص
العباديــة منهــا ،كونهــا كانــت محــدودة الــى حــد
كبيــر ،وقــد قوبلــت بمعارضــة مــن الصحابــة
والتابعيــن ،وتابعيهــم وعوملــت بوصفهــا أفعــال
مارســها البعــض ،بصــورة فرديــة ،أو لبضــع مــرات،
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متوهمــا فيهــا المزيــد مــن التقــرب الــى هللا تعالــى
ً
بالطاعــات .واقتصــر الحديــث عــن البــدع علــى

القرن
الهجري

عقديــة ال تتوافــق مــع الخطاطــة العقديــة األصيلة
التــي اســتمدت مواردهــا مــن الكتــاب والســنة.
ولقــد حاولنــا أن نتتبــع مســارات المجــال
الهجريــة ،فأثمــرت عمليــة التتبــع عــن البيانــات
التــي أودعناهــا فــي الجــدول (.)3
الجدول ( )3ـ حصيلة سريعة لنتائج التنقيبات
فــي المجــال المعرفي لفقه البدع والمحدثات(((.
القرن
الهجري

عهد
الصحابة

البدعة أو المحدثة

نوع البدع

صبيغ بن عسل والسؤال في
القرآن(((.

عقدية

قطع شجرة الحديبية(((.

عبادية

النبطي الذي أنكر القدر
بالشام(((.

عقدية

قصة الصخرة(((.

عبادية

البدعة أو المحدثة

نوع البدع

الحسن البصري وقوله في
القصص :نعمت البدعة(((.

الفــرق التــي ظهــرت وحاولــت أن تشـ ّ
ـكل خطاطــة

المعرفــي لمســألة البــدع والمحدثــات عبــر القــرون
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القرن
األول

الذكر والتكبير الجماعي(((.

عبادية

التكبير عند قراءة القرآن(((.

عبادية

أداء صلوات غير مشروعة(((.

عبادية

ظهور الخوارج والشيعة في
زمن االمام علي(.((1

عقدية

ّ
القصص وتكاثر
بدعة
ّ
القصاص(.((1

عادية

ظهور مقاالت القدرية وانتشار
آراؤهم الكالمية(.((1

عقدية

ظهور عبد هللا بن سبأ وانتشار
الدعوة السبئية.

عقدية

ظهور القول باإلرجاء(.((1

عقدية

انتشار مقالة غيالن
الدمشقي(.((1

عقدية

ظهور الخصومات والجدل
الكالمي بين الفرق(.((1

عقدية.

((( اليافعــي ،عبــد الفتــاح بــن صالــح ،البدعــة المحمــودة
والبدعــة االضافيــة :بيــن المجيزيــن والمانعيــن دراســة
وتأصيــ ًلا( ،اليمــن :مركــز الخيــرات للدراســات والنشــر ،بــدون
تاريــخ) ،ص .33
((( القرطبــي ،محمــد بــن وضــاح ،البــدع والنــهي عنهــا ،تحقيــق
عمــرو بــن عبــد المنعــم( ،جــدة :مكتبــة ابــن تيميــة 1416 ،هـــ) ،ص .19
((( العقــل ،ناصــر بــن عبــد الكريــم ،دراســات فــي األهــواء
والفــرق والبــدع وموقــف الســلف منهــا( ،الريــاض :دار
إشــبيليا للنشــر 1417 ،هـــ) ،ص.235

((( لــم نعــد هــذا الجــدول بقصــد اســتيعاب جميــع البــدع
والمحدثــات التــي اشــتهرت فــي المجــال المعرفــي لهــذه
المســألة وإنمــا لنوفــر مشــهدً ا واضحً ــا يعضــد النتائــج التــي
توصلنــا إليهــا فــي عمليــات التنقيــب المعلوماتــي ويعضــد
طبيعــة النزعــة التــي اتســمت بهــا متغيــرات هــذه األشــكال.
((( القرطبــي ،محمــد بــن وضــاح ،البــدع والنهــي عنهــا،
تحقيــق عمــرو بــن عبــد المنعــم( ،جــدة :مكتبــة ابــن تيميــة1416 ،
هـــ) ،ص .56

((( المصدر ذاته.
( ((1العقــل ،ناصــر بــن عبــد الكريــم ،دراســات فــي األهــواء
والفــرق والبــدع وموقــف الســلف منهــا( ،الريــاض :دار
إشــبيليا للنشــر 1417 ،هـــ) ،ص.236
( ((1القرطبــي ،محمــد بــن وضــاح ،البــدع والنهــي عنهــا ،تحقيــق
عمــرو بــن عبــد المنعــم( ،جــدة :مكتبــة ابــن تيميــة 1416 ،هـــ) ،ص
.20
( ((1العقــل ،ناصــر بــن عبــد الكريــم ،دراســات فــي األهــواء
والفــرق والبــدع وموقــف الســلف منهــا( ،الريــاض :دار
إشــبيليا للنشــر 1417 ،هـــ) ،ص.245

((( القرطبــي ،محمــد بــن وضــاح ،البــدع والنهــي عنهــا،
تحقيــق عمــرو بــن عبــد المنعــم( ،جــدة :مكتبــة ابــن تيميــة1416 ،
هـــ) ،ص .42

( ((1المصدر ذاته ،ص.248

((( ابن حنبل ،اإلمام أحمد بن حنبل ،المسند.2:433 ....... ،

( ((1المصدر ذاته ،ص .255

((( ابن حنبل ،اإلمام أحمد بن حنبل ،المسند.38 ....... ،

( ((1المصدر ذاته ،ص .225

عملا اهتطاطخ نم بناج يف يتامولعم بيقنت :تاثدحملاو عدبلا

القرن
الهجري

البدعة أو المحدثة

نوع البدع

اإلمام الشافعي وقوله البدعة
بدعتان.
القرن
الثاني

القرن
الثالث

ظهور جماعة الجهم بن
صفوان والقدرية.

عقدية

دعوة الجعد بن درهم ومسألة
خلق القرآن.

عقدية

ظهور المعتزلة وانتشار آراؤهم
الكالمية.

عقدية

خصومات ومنازعات أهل
الكالم(((.

عقدية

ظهور فرق القرامطة
واإلسماعيلية والعبيدية.

عقدية

ظهور فرق الكالبية والكرامية.

عقدية.

القرن
الخامس

عهد
الصحابة
والتابعين
القرن
الثاني

القرن
الثالث

نوع البدع

القرن
الرابع

محمد بن أحمد الملطي.

ضاللة

القرن
الخامس

أبو حامد محمد بن محمد
الغزالي.

محمودة/
مذمومة

أبو محمد علي بن حزم
األندلسي.

محمودة/
مذمومة

القرن
السادس

القرن
السابع

محمد بن وضاح القرطبي
وكتابه «البدع والنهي عنها».
القرن
الرابع

القرن
الهجري

البدعة أو المحدثة
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أبو الفرج محمد ابن الجوزي.

ضاللة

أبو بكر محمد بن الوليد
الطرطوشي.

محمودة/
مذمومة

أبو محمد عز الدين بن عبد
السالم.

محمودة/
مذمومة

عز الدين ابن األثير الجزري
الموصللي.

محمودة/
مذمومة

أبو شامة ،عبد الرحمن بن
إسماعيل المقدسي.

ضاللة

خصومات أهل الكالم
والفالسفة(((.

عقدية.

أبو زكريا يحيى بن شرف النووي.

صالة الرغائب ليلة النصف من
شعبان(((.

عبادية.

تقي الدين أحمد أبو العباس
ابن تيمية الحراني.

ضاللة

الصالة الرجبية .

عبادية.

الخليفة عمر بن الخطاب.

نعمت
البدعة

أبو عبد هللا شمس الدين
محمد ابن قيم الجوزية.

ضاللة

عبد هللا بن عمر بن الخطاب.

ضاللة

الحسن البصري.

نعمت
البدعة

أبو عبد هللا مالك بن أنس
األصبحي

نعمت
البدعة

اإلمام محمد بن ادريس
الشافعي.

البدعة
بدعتان

محمد بن وضاح القرطبي.

ضاللة

(((

((( العقــل ،ناصــر بــن عبــد الكريــم ،دراســات فــي األهــواء
والفــرق والبــدع وموقــف الســلف منهــا( ،الريــاض :دار
إشــبيليا للنشــر 1417 ،هـــ) ،ص.225
((( العقــل ،ناصــر بــن عبــد الكريــم ،دراســات فــي األهــواء
والفــرق والبــدع وموقــف الســلف منهــا( ،الريــاض :دار
إشــبيليا للنشــر 1417 ،هـــ) ،ص.225
((( العقــل ،ناصــر بــن عبــد الكريــم ،دراســات فــي األهــواء
والفــرق والبــدع وموقــف السلــف منهــا( ،الريــاض :دار
إشــبيليا للنشــر 1417 ،هـــ) ،ص.282
((( أبــو شــامة ،عبــد الرحمــن بــن إســماعيل ،الباعــث علــى
إنــكار الحــوادث والبــدع ،تحقيــق عثمــان أحمــد عنبــر( ،القاهــرة:
دار الهــدى 1398 ،هـــ) ،ص.32

زين الدين عبد الرحمن ابن رجب
الحنبلي.
القرن
الثامن

القرن
التاسع
القرن
العاشر

محمودة/
مذمومة

ضاللة

إبراهيم بن موسى الشاطبي.

حقيقية/
اضافية

عماد الدين أبو الفداء ابن كثير
الدمشقي.

محمودة/
مذمومة

أبو محمد بدر الدين العيني.

محمودة/
مذمومة

أبو عبد هللا محمد ابن الحاج.

محمودة/
مذمومة

شمس الدين محمد بن عبد
الرحمن السخاوي.

محمودة/
مذمومة

جالل الدين السيوطي

محمودة/
مذمومة

محمد بن عبد الرؤوف المناوي.

محمودة/
مذمومة

القرن
الحادي
عشر
شمس الدين أبو العون محمد
السفاريني.

ضاللة
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القرن
الهجري
القرن
الثاني
عشر
القرن
الثالث
عشر

القرن
الرابع
عشر

القرن
الخامس
عشر
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البدعة أو المحدثة

نوع البدع

محمد بن علي الشوكاني.

ضاللة

محمد بن إسماعيل األمير
الصنعاني.

ضاللة

محمد أمين بن عمر بن عابدين
الدمشقي.

بيــن ظهرانيهــم وســعيهم المســتمر إلــى
إرشــادهم الــى ســنة رســول هللا ﷺ ،قــد أســهم
الــى حــد كبيــر فــي كــف انتشــار هــذه الممارســات
التعبديــة وغيابهــا قبــل دخــول القــرن الثالــث
للهجــرة.

محمودة/
مذمومة

صالح بن مهدي المقبلي.

ضاللة

محمد بن عبد الوهاب.

ضاللة

أحمد عبد الكريم نجيب.

ضاللة

علي محفوظ.

ضاللة

عبد العظيم الزرقاني

العدد  | 16شتاء  2022م

محمودة/
مذمومة

محمد بخيت المطيعي

ضاللة

أبو عبد هللا محمد بن صالح بن
عثيمين.

ضاللة

عبد العزيز بن عبد هللا بن باز.

ضاللة

علي بن محمد الحسيني.

ضاللة

عزت علي عطية.

ضاللة

ويمكننــا القــول إنــه نظــ ًر ا ألن عــددً ا كبيــ ًر ا
مــن المســلمين كان جديــد العهــد باإلســام،
أو أنهــم لــم يتفقهــوا بالديــن ولــم يميــزوا بيــن
فرائضــه وســننه ومســتحباته ،فقــد ظهــرت فــي
عصــر الصحابــة والتابعيــن ،ممارســات تعبديــة
توهــم أصحابهــا أنهــا ســتزيدهم قربــة الــى هللا
تعالــى ،وستكســبهم المزيــد مــن األجــور ،فظهر
الذكــر الجماعــي ،والتكبيــر عنــد قــراءة القــرآن
جماعــة ،والتســبيح بالحصــى بــد ًلا مــن األصابــع،
وتتبــع اآلثــار المكانيــة لرســول هللا ﷺ((( .إال أن
وجــود الصحابــة الكــرام والتابعيــن مــن بعدهــم،
((( إن ذكــر هــذه الممارســات التعبديــة ضمــن قائمــة
المحدثــات ال يعنــي أننــا نميــل إلــى اعتبارهــا بدعــة ضاللــة وإنمــا
اقتضــت عمليــة التنقيــب المعلوماتــي ذكرهــا الســتكمال
المســح المعرفــي فــي مــادة الخطــاب اإلســامي؛ ذلــك ألن
ً
بعضــا منهــا ولــم يدرجهــا ضمــن
هنــاك أكثــر مــن إمــام قــد أجــاز
قائمــة بــدع الضاللــة ،وهللا أعلــم.

غيــر أن هــذا األمــر ال يعنــي توقــف المســلمين
عــن ابتــداع أمــور عقديــة ،وأخــرى تعبديــة،
ومحدثــات قوليــة وفعليــة لــم تكــن موجــودة فــي
زمــن رســول هللا ﷺ ،مــع اســتمرار حركــة التاريــخ
اإلسالمي وعبر القرون المتتالية .بيد أن مفردات
البــدع والمحدثــات قــد تزايــد حضورهــا فــي متــون
مــادة الخطــاب المعرفــي اإلســامي مــع زيــادة
اهتمــام المتكلميــن واألصولييــن والفقهــاء
وســعيهم الــى إدراجهــا فــي مصنفاتهــم ،األمــر
الــذي أســهم فــي تكاثــر اإلشــارة الــى المبتدعــات
ومناقشــة مشــروعيتها ،وتأصيــل الخطاطــة
الشــرعية للبــدع والمحدثــات ،وبدأنــا نلحــظ
اصطالحــات جديــدة لــم تكــن مألوفــة لــدى
الســلف .فتعــددت أقســام البــدع والمحدثــات
فــي القــرون األخيــرة فأضحــى لدينــا :بدعــة لغويــة،
بدعــة شــرعية ،بدعــة كليــة ،بدعــة جزئيــة ،بدعــة
ّ
مركبــة،
عامــة ،بدعــة خاصــة ،بدعــة مفــردة ،بدعــة
بدعــة كبيــرة ،بدعــة صغيــرة ،بدعــة محرمــة ،بدعــة
مكروهــة ،بدعــة دينيــة ،بدعــة دنيويــة ،بدعــة
محمــودة ،بدعــة مكروهــة ،بدعــة هــدى ،بدعــة
ضاللــة ،بدعــة كبــرى ،بدعــة صغــرى ،بدعــة عبادية،
بدعــة عاديــة ،بدعــة حقيقيــة ،بدعــة إضافيــة،
ّ
مكفــرة ،بدعــة
بدعــة فعليــة ،بدعــة تركيــة ،بدعــة
مفســقة ،بدعــة حســنة ،بدعــة قبيحــة ،بدعــة
ّ

عملا اهتطاطخ نم بناج يف يتامولعم بيقنت :تاثدحملاو عدبلا
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عمليــة ،بدعــة اعتقاديــة ،بدعــة شــركية((( ،وغيرهــا

األكبــر مــن األئمــة والفقهــاء واألصولييــن،

مــن االصطالحــات المســتحدثة ،باإلضافــة

فقــد ذهــب أصحابهــا الــى تقســيم البدعــة الــى

الــى تخصيــص مؤلفــات تعنــى بهــا ،دراســة

مذمومــة وحســنة ،وعمــد بعضهــم الــى إلحــاق

وتأصي ـ ًلا ،ال بــل ظهــرت معاجــم وجوامــع للبــدع

حكمهــا باألحــكام الخمســة للفعــل الشــرعي،

الشــائعة (((.

بينمــا اعتبــروا البدعــة بدعــة ضاللــة عنــد

بيــد أن عمليــات التنقيــب المتأنيــة فــي
مصنفــات العلــوم الشــرعية ،وبمختلــف أطيافهــا

مخالفتهــا بصــورة صريحــة ألصــول الشــريعة
ومقاصدهــا.

أظهــرت لنــا انقســام أصحــاب الكتــب المصنفــة

وقــد أظهــرت الحفريــات الرقميــة فــي الكتــب

فــي البــدع والحــوادث أو مناقشــة مســائلها

والنصــوص الشــرعية ،وجــود فئتيــن مــن هــؤالء،

الفقهيــة واألصوليــة (ســواء المتقدميــن منهــم

منهــم مــن ينتســب أصحابهــا الــى أئمــة الفقــه

أو المتأخريــن) الــى مدرســتين أساســيتين ـ انظــر

واألصــول مثــل :اإلمــام الشــافعي ،والغزالــي ،وابــن

الجــدول (.)4

حــزم ،والعــز بــن عبــد الســام ،والنــووي ،والمنــذري،

المدرســة األولــى ،التــي أقــ ّر أصحابهــا أن
البدعــة ال تكــون إال مذمومــة ،وأنــه ليــس فــي البــدع
مــا يمكــن القبــول بــه أو وصفــه بالحســن.
وقــد أظهــرت الحفريــات الرقميــة فــي
الكتــب والنصــوص الشــرعية ،وجــود فئتيــن مــن
هــؤالء ،منهــم مــن ينتســب أصحابهــا الــى أئمــة

والقرافــي ،وغيرهــم كثيــر يصعــب حصرهــم .أمــا
الصنــف الثانــي مــن المعاصريــن لهــؤالء األئمــة
فــي مختلــف القــرون.
الجــدول ( )4ـ مذاهــب نخبــة مــن األئمــة
والمصنفيــن فــي الحكــم علــى البــدع والمحدثــات.
القرن

الفقــه واألصــول مثــل :ابــن وضــاح القرطبــي،
والطرطوشــي ،وابــن تيميــة ،والشــاطبي ،وابــن
قيــم الجوزيــة ،وابــن الحــاج ،ومحمــد بــن عبــد
الوهــاب ،وابــن عثيميــن ،وابــن بــاز .أمــا الصنــف

عهد
الصحابة
والتابعين
وتابعيهم

الثانــي مــن المعاصريــن لهــؤالء األئمــة فــي
مختلــف القــرون.
الجــل
أمــا المدرســة الثانيــة :التــي تضــم
ّ
((( نجيــب ،أحمــد بــن عبــد الكريــم ،أقســام البدعــة وأحكامهــا،
(بيــروت :دار الكتــب العلميــة ،)2007 ،الصفحــات .206-169
((( انظــر علــى ســبيل المثــال :أبــو علفــة ،رائــد بــن صبــري،
معجــم البــدع( ،الريــاض :دار العاصمــة.)1996 ،

القرن الثاني

القرن
الثالث
القرن
الرابع

األئمة التي نقلت أقوالهم
في البدع والمحدثات

القول في
البدعة

الخليفة عمر بن الخطاب.

نعمت
البدعة

معاذ بن جبل.

ضاللة

عبد هللا بن عمر بن الخطاب.

ضاللة

الحسن البصري.

نعمت
البدعة

أبو عبد هللا مالك بن أنس
األصبحي

نعمت
البدعة

اإلمام محمد بن ادريس
الشافعي.

البدعة
بدعتان

محمد بن وضاح القرطبي.

ضاللة

أبو زكريا يحيى بن عون.

ضاللة

محمد بن أحمد الملطي.

ضاللة
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القرن
القرن
الخامس

دورية مناء لعلوم الوحي والدراسات اإلنسانية

األئمة التي نقلت أقوالهم
في البدع والمحدثات
أبو حامد محمد بن محمد
الغزالي

محمودة/
مذمومة

أبو محمد علي بن حزم
األندلسي.

محمودة/
مذمومة

أبو الفرج محمد ابن الجوزي.
القرن
السادس

القرن
السابع

القرن
الثامن

القرن
التاسع

القرن
العاشر

القول في
البدعة

ضاللة

أبو بكر محمد بن الوليد
الطرطوشي.

محمودة/
مذمومة

أبو محمد عز الدين بن عبد
السالم.

األحكام
الخمسة

عز الدين ابن األثير الجزري
الموصللي.

محمودة/
مذمومة

أبو شامة ،عبد الرحمن بن
إسماعيل المقدسي.

ضاللة

القرن
القرن الثاني
عشر

العدد  | 16شتاء  2022م

األئمة التي نقلت أقوالهم
في البدع والمحدثات
شمس الدين أبو العون
محمد السفاريني.

ضاللة

محمد بن علي الشوكاني.

ضاللة

محمد بن إسماعيل األمير
الصنعاني.

ضاللة

القرن
محمد أمين بن عمر بن
الثالث عشر
عابدين الدمشقي.

األحكام
الخمسة

صالح بن مهدي المقبلي.

ضاللة

محمد بن عبد الوهاب.

ضاللة

المباركفوري.
القرن
الرابع عشر

القول في
البدعة

أحمد عبد الكريم نجيب.
علي محفوظ.

محمودة/
مذمومة
ضاللة
ضاللة

أبو زكريا يحيى بن شرف
النووي.

محمودة/
مذمومة

عبد العظيم الزرقاني

شهاب الدين أبو العباس
القرافي.

األحكام
الخمسة

محمد بخيت المطيعي

ضاللة

الحافظ المنذري.

محمودة/
مذمومة

أبو عبد هللا محمد بن صالح
بن عثيمين.

ضاللة

القرن
الخامس
عشر

محمودة/
مذمومة

عبد العزيز بن عبد هللا بن باز.

ضاللة

علي بن محمد الحسيني.

ضاللة
ضاللة

تقي الدين أحمد أبو العباس
ابن تيمية الحراني.

ضاللة

أبو عبد هللا شمس الدين
محمد ابن قيم الجوزية.

ضاللة

عزت علي عطية.

زين الدين عبد الرحمن ابن
رجب الحنبلي.

ضاللة

 6خالصة واستنتاجات:

إبراهيم بن موسى الشاطبي.

حقيقية/
إضافية

عماد الدين أبو الفداء ابن كثير
الدمشقي.

محمودة/
مذمومة

أبو محمد بدر الدين العيني.

محمودة/
مذمومة

النصــوص فــي دراســة الكثيــر مــن المســائل

أبو عبد هللا محمد ابن الحاج.

محمودة/
مذمومة

الفقهيــة والعقديــة وعلــوم القــرآن شــريطة

شمس الدين محمد بن عبد
الرحمن السخاوي.

محمودة/
مذمومة

االمام عبد الحق الدهلوي.

محمودة/
مذمومة

مهيكلــة لكــي تتوافــق مــع أدوات البحــث والتنقيــب

جالل الدين السيوطي

محمودة/
مذمومة

عــن المــوارد المعرفيــة.

محمد بن عبد الرؤوف
المناوي.

محمودة/
مذمومة

برهنــت هــذه الدراســة علــى األهميــة والمكانــة
التــي يمكــن أن تتبوأهــا تقنيــات التنقيــب فــي

معالجــة النصــوص وتنقيتهــا وتحويلهــا مــن
بيانــات غيــر مهيكلــة الــى بيانــات شــبه مهيكلــة او

ويمكــن أن تســهم النتائــج التــي يمكــن
الحصــول عليهــا مــن مثــل هــذه الدراســات فــي
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إثــراء الدراســات اإلســامية المعاصــرة بتحديــد
األنمــاط المعرفيــة الســائدة فــي مختلــف
حقــول المعرفــة اإلســامية وبيــان التوجهــات
فــي المــدارس العقديــة والفقهيــة واألصوليــة
والتفســيرية ودعــم الباحثيــن فــي تحديــد مســارات
بحوثهــم وتركيــز اهتماماتهــم علــى البقــع المنيــرة،
والفجــوات التــي ستســهم الى حــد كبير في تعميق
فهمنــا لمــادة الخطــاب المعرفــي اإلســامي
المســتوطن فــي المصنفــات الموجــودة بيــن
أيدينــا.

الببليوغرافيا:
 الشــريف الرضــي ،ديــوان الشــريف الرضــي،(بيــروت :دار صــادر.)1961 ،
 االمــام أحمــد بــن حنبــل ،المســند ،تحقيــقطــارق بــن عــوض هللا( ،القاهــرة :مكتبــة ابــن
تيميــة1420 ،هـــ).
 صفــوت ،أحمــد زكــي ،جمهــرة خطــب العــرب،(بيــروت :المكتبــة العلميــة.)1933 ،
 الحمــوي ،ياقــوت ،معجــم البلــدان( ،بيــروت:دار صــادر.)1977 ،
 القيروانــي ،الحصــري ،زهــر اآلداب ،تحقيــقصــاح الديــن الهــواري( ،بيــروت :الــدار العصريــة،
.)2001
 -الكوفــي ،ابــن أعثــم ،كتــاب الفتــوح ،تحقيــق
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علــي شــيري( ،بيــروت :دار األضــواء.)1991 ،
ّ
المثقــب العبــدي ،تحقيــق حســن
 ديــوانكامــل الصيرفــي( ،القاهــرة :معهــد المخطوطــات
العربيــة.)1971 ،
 ديــوان بشــر بــن أبــي خــازم األســدي ،تحقيــقعزة حســن( ،دمشــق :دار الثقافة.)1960 ،
 القيروانــي ،أبــو اســحق الحصــري ،جمــعالجواهــر فــي الملــح والنــوادر ،تحقيــق علــي
محمــد البجــاوي ،الطبعــة الثانيــة( ،بيــروت :دار
الجيــل ،بــدون تاريــخ).
 البحتــري ،ديــوان البحتــري ،تحقيــق حســنكامــل الصيرفــي ،الطبعــة الثالثــة( ،القاهــرة :دار
المعــارف ،بــدون تاريــخ).
 ســيف بــن عمــر ،الفتنــة ووقعــة الجمــل،تحقيــق أحمــد راتــب عرمــوش( ،بيــروت :دار
النفائــس.)1984 ،
 شــعراء جاهليــون ،تحقيــق أحمــد محمــدعبيــد( ،أبــو ظبــي :المجمــع الثقافــي.)2001 ،
 الفراهيــدي ،الخليــل بــن أحمــد ،كتــاب العيــن،تحقيــق إبراهيــم الســامرائي( ،بغداد :الــدار الوطنية
للطباعــة والنشــر.)1980 ،
 تأبــط شــ ًّر ا ،ديــوان تأبــط شــرًّا وأخبــاره،تحقيــق علــي ذو الفقــار شــاكر( ،بيــروت :دار الغــرب
اإلســامي.)1984 ،
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 -العبــادي ،عــدي بــن زيــد ،ديــوان عــدي بــن زيــد

 -الــرزو ،حســن مظفــر ،البدعــة فــي ميــزان

العبــادي ،تحقيــق محمــد جبــار المعيبــد( ،بغــداد:

الشــرع ،مجلــة دراســات إســامية ،العــدد ،1

وزارة الثقافــة واالعــام.)1965 ،

المجلــد  1406 ،21هـــ ،مجمــع البحــوث اإلســامية،

 النابغــة الجعــدي ،ديــوان النابغــة الجعــدي،تحقيــق عبــد العزيــز ربــاح( ،دمشــق :المكتــب
اإلســامي.)1964،
 المفضــل الضبــي ،ديــوان المفضليــات،تحقيــق أحمــد محمــد شــاكر وعبــد الســام هــارون،
(القاهــرة :دار المعــارف بمصــر ،بــدون تاريــخ).
 خالــد الكاتــب ،ديــوان خالــد الكاتــب ،تحقيــقكاريــن صــادر( ،دمشــق :منشــورات ووزارة
الثقافــة.)2006 ،

إســام آبــاد ،باكســتان.
 الــرزو ،حســن مظفــر ،)2015( ،الخطــابالمعرفــي اإلســامي :معالجــة رقميــة ،الطبعــة
األولــى ،مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،بيــروت.
 الســكري ،ديــوان أمــرؤ القيــس وملحقاتــه،تحقيــق أنــور عليــان أبــو ســويلم( ،العيــن :زايــد
للثقافــة والتاريــخ.)2000 ،
 شــعر همــدان ،تحقيــق حســن عيســى،(الريــاض :دار العلــوم.)1983 ،

 -ابــن حنبــل ،اإلمــام احمــد بــن حنبــل ،المســند،

 -اإلمــام مالــك بــن أنــس ،الموطــأ ،روايــة

تحقيــق شــعيب األرنــاؤوط( ،بيــروت :دار الرســالة،

محمــد بــن الحســن ،تحقيــق عبــد الوهــاب عبــد

.)1995

اللطيــف( ،القاهــرة :المجلــس األعلــى للشــؤون

 الكليبــي ،بشــير بــن النكــث ،أراجيــز المق ّليــن،تحقيــق محمــد يحيــى زيــن الديــن( ،دمشــق :مجمــع
اللغــة العربيــة.)1982 ،
 شــعر همــدان وأخبارهــا ،تحقيــق حســنعيســى أبــو ياســين( ،الريــاض :دار العلــوم.)1983 ،
 الشــعراء الجاهليــون األوائــل ،تحقيــقعــادل الفريجــات( ،بيــروت :دار المشــرق.)2008 ،
 البغــدادي ،ابــن ميمــون ،منتهــى الطلــب مــنأشــعار العــرب ،تحقيــق محمــد نبيــل الطريفــي،
(بيــروت :دار صــادر.)1999 ،

اإلســامية.)1994 ،
 اليافعــي ،عبــد الفتــاح بــن صالــح ،البدعــةالمحمــودة والبدعــة االضافيــة :بيــن المجيزيــن
والمانعيــن دراســة وتأصيــ ًلا( ،اليمــن :مركــز
الخيــرات للدراســات والنشــر ،بــدون تاريــخ).
 العصــري ،ســيف بــن علــي ،البدعــة اإلضافيــة:دراســة تأصيليــة تطبيقيــة( ،الريــاض :دار الفتــح
للنشــر 1434 ،هـــ).
نجيــب ،أحمــد بــن عبــد الكريــم ،أقســامالبدعــة وأحكامهــا( ،بيــروت :دار الكتــب العلميــة،

عملا اهتطاطخ نم بناج يف يتامولعم بيقنت :تاثدحملاو عدبلا

 ،)2007الصفحــات .206-169
 -أبــو شــامة ،عبــد الرحمــن بــن إســماعيل،
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مــن البــدع والعوائــد( ،بيروت :المكتب اإلســامي،
 1399هـــ).

الباعــث علــى إنــكار الحــوادث والبــدع ،تحقيــق

- Han, J., Cheng, H., Xin, D. & X., Yan,

عثمــان أحمــد عنبــر( ،القاهــرة :دار الهــدى 1398 ،هـــ).

(2007), Frequent Pattern Mining: Status

 القرطبــي ،محمــد بــن وضــاح ،البــدع والنهــيعنهــا ،تحقيــق عمــرو بــن عبــد المنعــم( ،جــدة:
مكتبــة ابــن تيميــة 1416 ،هـــ).
 الطرطوشــي ،محمــد بــن الوليــد أبــو بكــر،الحــوادث والبــدع ،تحقيــق علــي بــن حســن الحلبــي،
(دمشــق :دار ابــن الجــوزي 1419 ،هـــ).
 القاضــي ،أبــو عبــد الرحمن علي بن إســماعيل،البدعــة :مفهومهــا بيانهــا آثارهــا( ،القاهــرة :الــدار
العالمية للطباعة والنشــر 1431 ،هـ).
 أبــو علفــة ،رائــد بــن صبــري ،معجــم البــدع،(الريــاض :دار العاصمــة.)1996،
 العقــل ،ناصــر بــن عبــد الكريــم ،دراســاتفــي األهــواء والفــرق والبــدع وموقــف الســلف
منهــا( ،الريــاض :دار اشــبيليا للنشــر 1417 ،هـــ).
 المقدســي ،ضيــاء الديــن أبــو عبــد هللا محمــد،تحقيــق محمــد بــدر الديــن القهــوة جــي ،إتبــاع
الســنن واجتنــاب البــدع( ،دمشــق :دار ابــن كثيــر،
 1399هـــ).
 القاســمي ،محمــد جمــال الديــن ،تحقيــقمحمــد ناصــر الديــن األلبانــي ،اصــاح المســاجد

and Future Directions, Data Min Knowledge
Discovery: (86–15:55 )2007.
-Wu,X. & V. Kumar,(2009), The Top Ten
Algorithms in Data Mining, Data Mining
& & Knowledge Discovery Series, Chapman
Hall/CRC, New York, USA.

