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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 .. أما بعد: .سالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

ئات أعاملنا من  يإن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا وس

يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إله اهلل وحده ال رشيك له وأشهد هيده اهلل فال مضل له ومن 

 عبده ورسوله أما بعد:   اأن حممدً 

ليلة من شهر مجاد  ففي  والعرشين  الواحد  اثنني   ىاليوم  لعام  وأربعامئة   اآلخرة  وثالثني 

عليوأ اهلل  النبي صىل  من هجرة  بعنوان    هلف  درس  ألتقيكم يف  الدكتور حمم   "وسلم  د مناقشة 

 ."اجليزاين يف كتابه معيار البدعة 

ه مؤلفه: ) فلذا ، هذا الكتاب يتعلق بذكر ضوابط للبدعة ضوابط البدعة  معيار البدعة: ساما

الكتاب قائم عىل أنه حياول ذكر قواعد للبدعة عىل طريقة   فمنهج  ،(عىل طريقة القواعد الفقهية

اهلل تعاىل بمناقشة بعض القواعد الفقهية فيذكر قاعدة عامة ثم يذكر حتتها تفريعات وسنأيت إن شاء  

 . الكتاب   ما يف هذا

وسبب اختياري هلذا الكتاب أن أحد إخواننا جزاه اهلل خريًا أهداين هذا الكتاب وطلب  

هذا الكتاب فلام طالعته عجبت غاية العجب مما يف هذا    ذكر له ما يظهر يل يفأوأن  اقرأه    مني أن

مثلة عىل هذه الضوابط ثم أخربته األ   وذكر كثري من  ، الكتاب من جهة ذكر كثري من هذه الضوابط

ذكر لكم بعض ما يف  ت من املناسب أن أفلام هتيأت هذه الفرصة رأي  ،الكتاب ببعض ما يف هذا  

ت، لذلك سأذكر بعضها وهبا يكتفى عن حيتاج إىل وق  هطة بكل ما فيوإال فإن اإلحا  ،الكتابهذا  

 بسبب أنه يذكر يف املقدمة القواعد الكلية ثم بعد ذلك يفرع  اغريها السيام أن يف الكتاب تكرارً 

 .عادته مرة أخرى وهكذاأكتفي عن إيف املوضع االول و اذكر استدراكً أ، وقد عليها

 : شة هذا الكتاب مناقشة خمترصة أحب أن اذكر ببعض املهامت املتعلقة بالبدعةوقبل مناق
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 وىل /  املهمة األ ◼

إنام تكون يف الدين وال تكون يف أمور الدنيا وذلك لقوله أن البدعة  :إن من أعظم ضوابط البدعة

َيْأَذْن بِِه اهللاُ  تعاىل: ََلْ  يِن َما  هَلُْم ِمَن الدِّ ُعوا  َكاُء رَشَ  ( إذاً رشعوا هلم من الدين)  :. قال()َأْم هَلُْم رُشَ

بن تيمية يف القواعد النورانية االبدعة تكون يف مسائل الدين ال مسائل الدنيا لذا قال شيخ اإلسالم  

أمحد    :(164)ص َكاَن  اْلِعَباَداِت  َوهِلََذا  يِف  اأْلَْصَل  إِنا  َيُقوُلوَن:  احْلَِديِث  َأْهِل   
ِ
ُفَقَهاء ِمْن  ُه  َوَغرْيُ

َعُه اهللاُ، َوإاِلا َدَخْلنَا يِف َمْعنَى َقْولِِه َتَعاىَل:  ُع ِمنَْها إاِلا َما رَشَ ُعوا  }التاْوِقيُف، َفاَل ُيرْشَ َكاُء رَشَ َأْم هَلُْم رُشَ

ي  [.أهـ.21: ]الشورى {ِن َما ََلْ َيْأَذْن بِِه اهللاُهَلُْم ِمَن الدِّ

وابن رجب يف  (،20/493) وأيضًا ممن استدل هبا عىل حرمة البدع ابن جرير الطربي يف تفسريه

 .(1/177)  جامع العلوم واحلكم

خرج الشيخان من حديث عائشة ريض اهلل عنها أ عىل أن البدع تكون يف الدين ما    أيًضا  ومما يدل

يف أمرنا  )  :. فقوله(من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد )قال:  نبي صىل اهلل عليه وسلم  أن ال

لذلك ذكر العلامء قاعدة وهي   ،فإذًا املردود هو اإلحداث يف الدين دون غريه  ،أي يف ديننا  (هذا

ويقابلها أن األصل يف    ،الدليل عىل خالف ذلك  أن األصل يف العبادات احلظر واملنع إال إذا دلا 

عىل   مجع من أهل العلم وقد نص الدليل عىل التحريم، املعامالت وأمور الدنيا اإلباحة إال إذا دلا 

مه وهو ظاهر تأصيل الشاطبي يف بو شا الطرطويش وأومنهم:    ،البدعة ال تكون إال يف الدين  أن 

ويف مواضع من جمموع    "  "االستقامة    "ة كام ذكره يف  بن تيمياعتصام وهو قول شيخ اإلسالم  اال

  ويكرر هذا   "زاد املعاد    "ويف    "عالم املوقعني  إ  "القيم كام يف كتاب    وهو قول اإلمام ابن  "الفتاوى  

 . يف كتبه رمحه اهلل تعاىل فقعدوا أن البدع إنام تكون يف الدين كثرًيا

 

 



4 
 

 املهمة الثانية /  ◼

وطريقة الصحابة وأهل العلم تدل عىل   ،النص العام حجة يف الدين  إن من القواعد املتقررة أن 

بالعمومات ذلك   أن فاطمة ريض اهلل عنها   ،فإهنم متسكوا  به األصوليون عىل ذلك  ومما استدل 

تعاىلوأرضاها   قوله  يف  بالعموم  متسكًا  املرياث  من  بحقها  بكر  أبا  يِف طالبت  اهللاُ  )ُيوِصيُكُم   :

َكِر ِمْثُل َحظِّ اأْلُْنَثَينْيِ  . لكن أبا بكر ريض اهلل عنه أورد هلا الدليل اخلاص يف أن األنبياء (َأْواَلِدُكْم لِلذا

 . ورثون ال يُ 

أن  و  السلف الصالح،  ألصل يف النص العام أنه حجة لكن جيب علينا أن نعمل به كام عمل بهاف

يجعلون العام ف  ،الدليل املجمل  :النص العامكان السلف يسمون    ، فقدوفعلهم   مننظر إىل هدهي

 "وع الفتاوى  املجلد السابع من جمم  "ة كام ذكر هذا شيخ اإلسالم ابن تيمية يف  ملمن األدلة املج

محد ومجع من أئمة السنة كانوا جيعلون  لقاسم بن سالم والشافعي واإلمام أا وعزا ذلك أليب عبيد

  محد رمحه اهلل تعاىل رسالة وهي موجودة يف كتابب اإلمام أاألدلة املجملة لذا كت  الدليل العام من

أن كثريًا من البدع دخلت عىل األمة   "جمموع فتاواه    "وأرودها شيخ اإلسالم يف    "السنة للخالل    "

اقتضاء   "وشيخ اإلسالم يف كتابه    "عتصام  اال  "ص عىل هذا الشاطبي يف كتابه  من األدلة العامة ون

العام  ن مطالبون عند االلذا نح  "املستقيم  الرصاط   بالنص  السلف هلذا ستدالل  لفهم  ننظر  أن 

 . النص العام 

سنة   من العمل،  رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وصحابته  هومن املهم للغاية أن تعلم أن ما ترك

ة ال تكون ذكر أن الزكاف  "الرسالة"الشافعي يف كتابه  نص عىل ذلك اإلمام    وقد  ،كام أن فعلهم سنة

 ، فجعل الرتك سنة كام أن الفعل سنة   إخراج الزكاة يف اخلرضوات،  برتكهم  سكومت  ،يف اخلرضوات 

كتابه   الشاطبي يف  شيخ وذكر هذا    ،"عتصام  اال  "ويف كتاب    "املوافقات    "وقد نص عىل هذا 

النورا  "اإلسالم يف   الفتاوى    "يضًا يف مواضع من  أوذكره    "ة  ينالقواعد   "كتابه  ويف    "جمموع 
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املستقيم   القيم يف كتابه    "اقتضاء الرصاط  ابن  املع   "وذكره اإلمام  اللهفان    "اد  زاد   "ويف إغاثة 

اهلل عليه وسلم سنة   إذًا فعل النبي صىل  ،"جامع العلوم واحلكم    "يضًا ابن رجب يف كتابه  وذكره أ

إذا تبني هذا فإنه إذا تعارض النص العام مع السنة الرتكية وهي ترك النبي صىل  ،سنة كام أن تركه

اهلل عليه وسلم وأصحابه مع إمكان فعلهم وال مانع يمنعهم فإن هذه السنة الرتكية ختصص اللفظ 

وإذا عارضها القياس صار القياس قياسًا فاسدًا كام نص عىل هذا شيخ    ،العام وتقيد اللفظ املطلق

ء إن الدعا  :فعىل هذا لو قال لك قائل  ،"اقتضاء الرصاط املستقيم    "بن تيمية يف كتابه  ام  اإلسال

وا الصلوات مستحب  أدبار  تعاىل:  تدلساجلامعي  َوُخْفَيًة(،  بقوله  ًعا  َترَضُّ ُكْم  َربا وبقوله   )اْدُعوا 

َلُكمْ   تعاىل: َأْسَتِجْب  اْدُعويِن  ُكُم  َربُّ النبي   أخرج الرتمذي. وبام  ()َوَقاَل  أمامة أن  من حديث أيب 

( وأدبار الصلوات املكتوباتيف أجواف الليل  )ي الدعاء أسمع قال:  صىل اهلل عليه وسلم ُسئل أ

 . إىل غري ذلك من األدلة

فإن تركهم لعبادة مع إمكان   ،هلذا الفعلبرتك النبي صىل اهلل عليه وسلم وصحابته    فريد عليه:

 . فرتكهم خيصص اللفظ العام ،ن فعلهم سنةكام أ ،فعلها وال مانع يمنعهم سنة

اهلل عليه وسلم ترك أكل الضب  وقد اعرتض بعض أهل البدع عىل هذا كالغامري بأن النبي صىل

قال إن تركه عبادة أو أن تركه سنة أو أن أكل الضب بدعة ألن النبي صىل اهلل عليه وسلم ترك ي  فال

 أكله. 

يقال أن  الواهية  الشبهة  التعبد  :واجلواب عىل هذه  ليس عىل وجه  للضب  تركه  يف   ،إن  وبحثنا 

املهمة األوىل  ، البدع تقدم يف  بالعبادات كام  تتعلق  اهلل    ، والبدع  النبي صىل  عليه وسلم لذا علل 

 .(بأرض قومي إين ال أجده) :بقوله

لعبادة مع إمكان   املطلق بل إن تركه وترك صحابته  اللفظ  العام ويقيد  اللفظ  إذًا تركه خيصص 

فلو قال لك رجل قد  ،صار قياسًا فاسداً  إذا صادمهاو ،القياسفعلها وال مانع يمنعهم مقدم عىل 
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 ،ولباسه  ،التربك بذاته، وبريقه صىل اهلل عليه وسلم  ثبت  :ثبت التربك بالنبي صىل اهلل عليه وسلم

؟  (َلَقْد َكاَن َلُكْم يِف َرُسوِل اهللاِ ُأْسَوٌة َحَسنَةٌ ):  لامذا ال يقاس عىل ذلك الصحابة واهلل تعاىل يقولف

َل يفعلوا ذلك مع أيب   ، فإن الصحابة والتابعنيارض بالسنة الرتكيةعَ يقال: إن هذا مُ جوابه أن  ف

فرتكوه مع إمكان    وغريهم من صحابة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم،  وعيل  ،وعثامن   ،مروع  بكر،

عقل . هذا أمر ينبغي أن يُ صادمه القياس صار القياس فاسداً   وإذا  ،جةفرتكهم له دين وُح   ،فعله

خ والشي   "عتصام  اال  "والشاطبي يف كتابه    "اإلذاعة    "لذا نص ابن رجب يف كتابه    ،ضبطوأن يُ 

وغريهم من أهل   "فتاواه    "شيخنا ابن باز يف  و  "  العزيز احلميد  تيسري  "سليامن بن عبد اهلل يف  

النبي صىل اهلل عليه وسلم بغري  التربك  أنه ال يصح  أن    ،العلم عىل  بدليل  به  التربك خاص  وأن 

ذلك  يفعلوا  َل  وأؤ  صحابته  وسلم،  عليه  اهلل  صىل  غريه  تدخل  مع  البدع  من  كثريًا  أن  من كد 

العمومات العمومات   القياس يف باب  وأيضًا أال يغرت و  ،فينبغي أال يغرت ويتوسع يف  يتوسع يف 

 .  العبادات

هذا أن العبادة ال يدخلها القياس وهذا ال يصح عىل اإلطالق بل    :عند كثريين  تفائدة شاع  وأفيد

وهو أن القياس   "البحر املحيط    "وأشار إليه الزركيش يف    "املغني    "يف    مقيد بقيد كام أفاد ابن قدامة

فيدخلها  علتها  تضبط  ما  أما  علتها  تضبط  ال  التي  أي  املعنى  املعقولة  غري  العبادة  يف  يدخل  ال 

القياس لذا قوله صىل اهلل عليه وسلم: )إذا استيقظ أحدكم من نومه فال يغمس يده يف اإلناء حتى 

احلديث خمرج يف الصحيحني واللفظ ملسلم من   ( فإن أحدكم ال يدري أين باتت يدهيغسلها ثالثاً 

فيعم نوم   (فإن أحدكم ال يدري أين باتت يده)  : حديث أيب هريرة فعلل يف آخر احلديث بقوله

والنهار منضبطة:  :فإذاً   ،الليل  فيه  والعلة  العلة،  معلوم  الرشعي  احلكم  كان  يدخلها   إذا  فإنه 

 .  القياس
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 املهمة الثالثة /   ◼

ادة كام ذكر ذلك أن نتابعه يف صفة العب  :مما نحن مأمورون فيه من متابعة النبي صىل اهلل عليه وسلم

شيخنا العالمة ابن عثيمني يف رسالة صغرية   ه أيًضاوذكر  ،"عتصام واملوافقات  اال  "الشاطبي يف  

 . "اإلبداع يف كامل الرشع وخطر االبتداع   "عظيمة يف العلم وهي 

طاف   ه الظاهر فثبت عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنيف  العمل    :منها  ،أمور  عدة   ويتعلق بالصفة

عليه يدل  كام  شامله  عن  الكعبة  مسلم  وجعل  يف صحيح  جابر  يف وحديث    ،حديث  عمر  ابن 

نه خالف النبي صىل اهلل عليه الكعبة عن يمينه وقع يف البدعة أل  فإذًا من طاف وجعل  ،الصحيحني 

وأيضًا من املتابعة يف الصفة أن نعلم أن املتابعة يف النيات أبلغ من املتابعة   ،وسلم يف ظاهر العمل

جمموع  "ويف  "قاعدة يف التوسل والوسيلة " أفاد هذا شيخ اإلسالم يف كتابهيف العمل الظاهر كام 

ات أبلغ من املتابعة يف ن املتابعة يف النيأ  فذكر  "اقتضاء الرصاط املستقيم    "ويف كتابه    "الفتاوى  

تابعه يف نلدافع فينبغي لنا أن    وذلك أن النبي صىل اهلل عليه وسلم إذا عمل عمالً   ،العمل الظاهر

يضًا مثاالً وذكره أ  "قتضاء  اال  "تابه  وذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية يف ك  ،دافعه صىل اهلل عليه وسلم

م الصحابة إذا النبي صىل اهلل عليه وسلم علا وهو أن   "صيانة اإلنسان    "حممد بشري السهسواين يف  

كام   املقابر  إىل  يقولواأ خرجوا  أن  أبيه  عن  بريدة  بن  من حديث سليامن  السالم )  :خرجه مسلم 

ه لنفس  املسلم  يث دعاءففي هذا احلد  (نسأل اهلل لنا ولكم العافية  :وفيه  ... عليكم دار قوم مؤمنني

 ا متمسكً   لنفسه  حب للمسلم أن يذهب للمقابر ليدعو يست  :أخطأ وقالفتمسك هبذا من    يف املقربة،

االب فرد عىل هذا  احلديث  هذا  السهسواين داللة  بشري  تيمية وحممد  ابن  اإلسالم  شيخ  ستدالل 

ا وذهب إىل واملقصود هو الدعاء للميت فمن خالف يف هذ  ،إن الدعاء للنفس جاء تبعاً   :وقاال

أ ألجل  يدعواملقابر  العمل  ن  ومقصد  النية  يف  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  خالف  فقد    ، لنفسه 

الظاهر العمل  املتابعة يف  أبلغ من  النيات  النبي صىل اهلل عليه وسلم  ، واملتابعة يف  ذهب إىل   فإن 
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ومن ذلكم تتبع طريق   ،ه لنفسه جاء تبعًا ال قصداً ودعاؤ   ،للميت وحث عىل ذلكاملقربة ليدعو  

  النبي صىل اهلل عليه وسلم   اصىل فيه  األماكن التي   بي صىل اهلل عليه وسلم أو تتبعقد سلكه الن

( عن 2/151ه ابن أيب شيبة يف مصنفه )خرجأوقد أنكره عمر كام    ،هذا من البدع  ليصيل فيها،

َها، َفَقَرَأ بِنَا يِف اْلَفْجِر: ) ٍة َحجا َأََلْ َتَر َكْيَف َفَعَل َربَُّك  املعرور بن سويد قال: َخَرْجنَا َمَع ُعَمَر يِف َحجا

ُه َوَرَجَع، َوالنااُس َيْبَتِدُروَن َفَقاَل: »َما َهَذا ياَلِف ُقَرْيٍش(، َفَلاما َقََض َحجا ؟« بَِأْصَحاِب اْلِفيِل(، و)إَِلِ

َُذوا َفَقاُلوا: َمْسِجٌد َصىلا فِيِه َرُسوُل اهللاِ َصىلا اهللُ َعَلْيِه َوَسلاَم، َفَقاَل: »هَ  َكَذا َهَلَك َأْهُل اْلكَِتاِب، اختا

، َوَمْن ََلْ َتْعِرْض َلُه ِمنُْكْم   اَلُة َفْلُيَصلِّ اَلُة آَثاَر َأْنبَِياِئِهْم بَِيًعا، َمْن َعَرَضْت َلُه ِمنُْكْم فِيِه الصا فِيِه الصا

» ألن النبي صىل اهلل عليه   املكان؛لصالة يف هذا  التعمد والتقصد لعمر أنكر عليهم    . إذاً َفاَل ُيَصلِّ

فمن تقصد الصالة فقد خالف النبي صىل اهلل عليه وسلم يف النية   ،َل يتقصد الصالة فيه  وسلم

   .واملتابعة يف النيات أبلغ من املتابعة يف العمل الظاهر ،واملقصد

الثالث  ستهالل هبذه املهامت  ، لكن أردت االطولم عىل املهامت املتعلقة بالبدعة يوالكال

 .اقشة الكتاب يف بعض ما أذكروبعد هذا انتقل وإياكم ملن

بأن البدع ال تكون إال يف العبادات وأن ما َل يتعبد به فال   (:15كتابه )ص  املؤلف يف  قرر  أوالً:

البدعة يف الرشع هي ما أحدث يف الدين من غري ):  تدخله البدع لذلك قال وفقه اهلل لكل خري

الدين    (دليل  بكونه يف  قيد اإلحداث  ذلكإذًا  بعد  قال  التعريف  ثم  هلذا  أن  ):  شارحًا ومفصاًل 

لكن لألسف   ،يف الدينيقر بأن البدع ال بد أن تكون    املؤلفإذًا    ،(يضاف هذا اإلحداث إىل الدين

. وأكثر من األمثلة عىل ذلك   ،أكثر من ذكر الضوابط التي مؤداها أن البدعة تكون يف غري الدين

ل وكرر الكالم ختصارًا يف التميهد ثم بعد ذلك بسط وأطاافقد ذكره أوالً    ه،ض ما ذكربع  وإليكم

وابط واألمثلة التي ذكر بعض القواعد والض  فقد   شيئًا كثرياً   الكتاب   حول هذا األمر وهو يبلغ من

القاعدة الرابعة )(:  23وليس الدين فقال يف كتابه )ص  حقيقتها أن البدعة دخلت يف أمور الدينا
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الف، : إلزام الناس بفعل يشء من العادات واملعامالتعرشة ، وجعل ذلك كالرشع الذي ال ُيخ

، دعةب بال  كم عليه(، فحمن العادات واملعامالت )  :له تأمل قو  ،(والدين الذي ال يخعارض: بدعة

بيشء وهو ليس عىل وجه التدين  الناس    إلزام  ،(وضع املكوس يف معامالت الناس)  ذلك:لمثال  

الدين    والتعبد ال  الدنيا  أمور  من  بالبدعةيكون  يوصف  أن  يصح  ذلك )  :وقوله  .فال  وجعل 

أي يف التزامه ال يف التدين به   (الرشع الذي ال خيالف)  : هنا يريد بقوله  (كالرشع الذي ال ُيالف

  ون اجلامركأخذي   الناس  هل  ؟واملكوس هل يتدين هبا  ،ل باملكوس يف معامالت الناسلذلك مثا 

لذا مثل هذا ال يصح أن    ،وهو معصية   نياال وإنام يفعلونه عىل وجه الدبال شك    ؟عىل وجه التدين

 .  به ال يف املعامالت وأمور الدنيايوصف بأنه بدعة ألن البدع إنام تدخل يف الدين وفيام يتعبد 

ري احلدود يوتغ  ،اخلروج عىل األوضاع الدينية الثابتة  :القاعدة اخلامسة عرشة):  (23يف )ص  قال

حتى   الرجم  املحصن  لزايناحكم    أوضح ذلك بمثال: جعلت الرشيعة  ( بدعة  :الرشعية املقدرة

فقط، يؤصل   عرشين سنة  السجن  ، وجعلت عقوبته:إذا جاءت دولة حتكم بغري رشع اهلل  ،يموت 

هذا أن  هنا  ومن   ،بدعة  املؤلف  الفعل  هذا  بمثل  يتعبدون  ال  القوم  ألن  كبري  خطأ  أيضًا  وهذا 

الزنا عقوبة مالية)يف التمثيل  ضوابط البدعة أن يتعبد هبا لذا قال   هم َل    (مثال ذلك: جعل حد 

هذا ليس من أمور الدين وإنام من أمور ، حتى يقال بأنه بدعة، فاً رشعي  اً جيعلوا العقوبة املالية حد

 وكام نقلت أقوال أهل العلم يف املهمة األوىل.   املؤلفخله البدع كام قرر دلذا ال ت ، الدنيا

مشاهبة الكافرين فيام كان من خصائصهم القاعدة السادسة عرشة:  )  (:23يف )ص  قال بعد ذلك

أما مشاهبة الكافرين يف أن نتعبد فيام تعبدوا به فال شك أنه   :(من عبادة أو عادة أو كليهام بدعة

بدعة   وليس  فحرام  أما مشاهبة الكافرين يف العادات وأمور الدنيا  ،وأنه إحداث يف الدين  ،بدعة

 املؤلفكام أقر بذلك  لذا تقدم أن ضوابط البدعة أال يتدين هبا    ،وال يدان به  ،ألنه مما ال يتعبد به

 .نفسه
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مشاهبة الكافرين فيام أحدثوه مما ليس يف دينهم من   :القاعدة السابعة عرشة):  (23يف )ص  قال  ثم

بدعة.الع كليهام  أو  العادات  أو  ذلك  بادات  يخ   :مثال  فيام  الكافرين  باملوضات تقليد  سمى 

وهذا املوديل يف   ،فيه كافرة مثالً   بست موديل قلدت ت امرأة وليعني اآلن إذا جاء  ،(واملوديالت

فيام خرج أمحد حمرم ألجل قول النبي صىل اهلل عليه وسلم    : الصواب أنهخاص بالكافرةأصله  

 "وحسنه احلافظ بن حجر يف    "االقتضاء    "د احلديث شيخ اإلسالم ابن تيمية يف  بو داود وجوا وأ

إىل غري ذلك   ( من تشبه بقوم فهو منهم)  :قال  صىل اهلل عليه وسلم  حديث ابن عمر أنهمن    "الفتح  

 ، جيعل مثل هذا بدعة   واملؤلف هنا   هبم،من األدلة الدالة عىل حرمة التشبه بالكافرين فيام هو خاص  

   .تقدم أن ما كان تشبهًا يف العادات فليس بدعة ألنه مما ال يتدين بهو

الثامنة عرشة):  (23يف )ص  قالثم   اإلالقاعدة  التي ال ترش:  يف ع  تيان بيشء من أعامل اجلاهلية 

وإنام   ،تعبد هباال يُ   !تعبد هبا؟يُ هل النياحة عىل امليت    ،(النياحة عىل امليت  :لكمثال ذ  اإلسالم بدعة.

، لذا يعني من مجلة املعايص يف أمور العادات ال يف أمور العبادات   ،هي من مجلة املعايص الدنيوية

  ، وكام ذكرت سابقًا فقد ذكر أمثال هذه األمور  املؤلف، وقد أكثر  ال يصح أن توصف بأهنا بدعة

 . عىل هذا النحو ذكر األمثلة يف ثنايا الكتاب، وأكثر من تمهيد، ثم أطالال املؤلف يف أمجل

فعل   ثانًيا: بأن  بدعة  تقريره  واجبة  السنة يصريها  أهنا  الناس  بعض  فهم   :(23يف )صقال    :إذا 

وهم خالف ما هو عليه يف احلقيقة عل ما هو مطلوب رشعًا عىل وجه يخ إذا فخ :  القاعدة التاسعة عرشة)

خالف ما يريد اهلل   ، وقد يتوهم غريهبعبادة مرشوعة  مسلم  إذا تعبديعني:    (فهو ملحق بالبدعة

 التزام قراءة سورت   :مثال ذلك)  :قال  هلذه العبادة يعترب بدعة،  عل املسلمفإن ف  ،من هذه العبادة

ورة السجدة والدهر ثبتت عن النبي صىل قراءة س (السجدة والدهر يف صالة الفجر كل يوم مجعة

وكثري من العلامء كاإلمام أمحد وغريه ذهبوا   ،اهلل عليه وسلم يف الصحيحني من حديث أيب هريرة

يعتقد   عليها حتى ال  املداومة  احلنابلةأإىل عدم  واجبة وعلل  أمؤبتأويالت    وغريهم  هنا  ال داها 
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  يقرر بأن  املؤلف  فإن   داوم عىل هذه القراءة يف الصالة  يعتقد فيها خالف ما رشعه اهلل فلو أن رجالً 

ملاذا بدعة  واجبة  ؟مداومته  سيتومهها  غريه  هذا  ،ألن  يف  يقال  ما  غاية  وإنام  نظر  فيه  إن    :وهذا 

ويوضح ذلك لو كان بني قوم ال يتومهون هذا   ،مداومته تسببت يف البدعة ال أهنا بنفسها بدعة 

الفعل  واجباً   األمر بأنه  فداوم عىل هذا  إذا   أما  عندهم،  بدعة  تسبب يف حصول  فإنه ال يوصف 

خالف ما هو    عىلتسبب يف فهمهم ليشء من الرشيعة    فهو مالم من جهة أنه  بأنه واجب  تومهوا

 .وإنام الذي يوصف بأنه بدعة فهمهم ال فعله ،صف فعله بأنه بدعةوال أن ي عليه،

بعض ما يف الكتاب من غري ترتيب   استعرض  وأريد أن ألمثلة عىل هذه الطريقة  قد أطال من ذكر او

 تقريبًا عىل أرقام الصفحات. اً يف املعلومات بقدر ما يكون أكثرها مرتب

التي ذكرها: القاعدة  بمثال اليناسب  وال ـ  القاعدة اخلامسة    يف  (: 21)ص  يقول يف  ثالًثا: متثيله 

وذكرت  التمهيدات  يف  الكتاب   سيكرر  أنه  زلت  أثناء  يف  األصل   ذلك  خطأ  عرفت  فإذا  بسطًا 

القاعدة اخلامسة: كل عبادة خمالفة لقواعد هذه الرشيعة ومقاصدها )  :عرفت خطأ التفريع يقول

ولو   (التقرب إىل اهلل بام َل يرشع) :وجعل هذه القاعدة حتت أصل وهو األصل األول (فهي بدعة

د هلل بخالف ماَل يرشعه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أنه اخترص هذه القواعد كلها بقوله التعب

القاعدة ) :قال والواقع خالفه كام سرتى. ل أتقن التفصيللكنه أراد التفصيل وليته ملا فصا  ،لكفى

 ل عىل هذه القاعدةمثا و  (اخلامسة: كل عبادة خمالفة لقواعد هذه الرشيعة ومقاصدها فهي بدعة

صىل بني العشائني ليلة أول مجعة يف تخ   ،وهي اثنتا عرشة ركعة  ،صالة الرغائب  :مثال ذلك)  :قالف

 ، فإهنا تسمى بصالة الرغائب  ؛وكذا صالة ليلة النصف من شعبان  ،شهر رجب بكيفية خمصوصة

من    يف أول مجعةهل صالة الرغائب وهي الصالة بني العشائني    (وهي مائة ركعة بكيفية خمصوصة

وما املقصد الذي   !؟ما القاعدة التي ختالفها  ؟!من قواعد هذه الرشيعةختالف قاعدة    شهر رجب

من مقاصد الرشيعة وما   داً ألهنا ختالف قاعدة ومقص  ة الرغائب حترمهل يقال إن صال  !؟ختالفه
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صالة الرغائب إال كوهنا بدعة ال ألجل قاعدة    هال يوجد مقصد وال قاعدة ختالف   ؟هذا املقصد

 . املؤلفأخرى أو ملقصد آخر كام يقرره 

 الثالثةأن يذكر كالمًا حتت القاعدة    (39)صيف  أراد املؤلف    بعض تأصيالته غري دقيقة:  رابًعا:

الثالثة:  )  : قوله  وهي املتشاهباتالقاعدة  البدع من  من   (صغائر  العنوان يف أصله غري دقيق  هذا 

  :وجهني

 : الوجه األول •

داعي إلفراد   فال  املحكامت  املتشاهبات ال من  من  وكبارها  البدع    صغائر ذكر  أن صغائر 

   .البدع

   :الثاين الوجه •

يوهم يف مواضع أنه يرى أن البدع تنقسم إىل بدع كبائر وصغائر وأن هذه   أنه يف ثنايا كالمه

 بعد ذلك أنه ال يريد هذا األمر لكنه بسط  الصغائر يف حكم صغائر الذنوب وإن كان بنيا 

هذا   توهم  صفحة  من  هذا  أكثر  يف  وقوعه  أعلم-وسبب  تابع  -واهلل  يف    أنه  الشاطبي 

فإنه ذكر  اإلعتصام  اإلعتصام  أك  يف  يقسيف  أنه  يوهم  ما  موضع  من  كبائر  ثر  إىل  البدع  م 

وصغائر كبائر  منها  كالذنوب  من   ،وصغائر  وليس  صغائر  هو  ما  البدع  من  يقول  يعني 

 أنه ال يريد هذا األمر فكان املفرتض عىل الكبائر لكنه بعد ذلك يف موضع أو موضعني بنيا 

 .ابع الشاطبي فيام أهبم من كالمهأال يت املؤلف

كوهنا   -1:  صفانوصغائر البدع ما اجتمع فيها و)  :لصغائر البدع  ـ  اً ضابط  مبيناً   ـ  الق  بعد هذا 

بخالف البدعة البدعة اجلزئية من صغائر البدع    يعني  (كوهنا بالتأويل.  - 2  .كلية  تجزئية ليس

 . الكلية
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من اجلزئيات    من صفات اهلل تعاىل  أو اثنتني أو ثالث   هذا خطأ كبري وذلك أن تأويل صفة واحدةو

هلا وهي كبرية ولوال التأويل كام يقول الشافعي لكفر هبا فهذا يدل عىل أهنا كبرية وليست  الذي أوا

 .صغرية

وبيان ذلك أن البدعة ):  (52-51قال يف )ص    خامًسا: اإلطالق يف بعض األمثلة وعدم تقييدها:

 –  طائفة من البدع اإلمجاعية  -2)  :األول ثم قال يف األمر الثاينثم ذكر األمر    (...اإلضافية تشمل 

 يريد بصيام الدهر   ،( كوهنا بدعة كصيام الدهروهي األمور املتفق عىل  –  عليها  اجممعً   اً بدع  يريد

أي بصيام الدهر مع العيدين وأيام الترشيق ألن هذا جممع عىل حرمته أما صيام  هنا ـ واهلل أعلم ـ

بدون   النووي يف  الدهر  فذكر  الترشيق  وأيام  مسلم   "العيدين  والقايض   "املجموع  "و  "  رشح 

العلم   أهل  أن اجلمهور من  بن عبيد اهلل كام   ،ذهبوا إىل جوازهعياض  وثبت صيامه عن طلحة 

البخاري البيهقي  ،خرجه  اهلل عنها كام خرجه  عنه  وعن عمر  ،وعن عائشة ريض  اهلل  كام   ريض 

باه يعني عمر رسد الصيام يف آخر سنتني من عمره ريض إن أ  :ابن عمرقال    جه ابن ايب شيبة،خر

حتى يتفق   ـ صيام الدهر مع العيدين وأيام الترشيق  واهلل أعلم   ـ  يريد  ، فاملؤلفاهلل عنه وأرضاه

ربط كالمه   املقصودو  ،فإن هذا حمرم باإلمجاع كام ذكره القايض عياض  ،كالمه مع كالم أهل العلم

بأوله ذلك:حيث    هنا  قبل  تشمل )  قال  اإلضافية  البدعة  أن  ذلك  البدع   -1  :وبيان  مجيع 

هذا يف الواقع   (ملتفق عىل كوهنا بدعةطائفة من البدع اإلمجاعية وهي األمور ا  -2  ...جتهاديةالا

أو يريد أن البدع اإلضافية منها ماهو   ؟!يريد أن كل ما هو جممع عليه فهو بدعة إضافية  : هلجممل

وإن أراد بالدهر أي مع   ،إن أراد الثاين فكالمه صحيح   ؟عليه  انها ما ليس جممعً وم  ،جممع عليه

وإن أراد ما يشاع من مسألة صيام الدهر وهي ما    ،صيام العيدين وأيام الترشيق فكالمه صحيح

  .بل هو خمالف لقول مجاهري أهل العلم كام تقدم ،عدا العيدين وأيام الترشيق فكالمه فيه نظر
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( ألين سأترك التكرار الذي وقع فيه 71انتقل إىل ص)  أهل العلم:  أصيالتلت  فهمه اخلطأ  سادًسا:

قال   . ملا ذكر هذه التأصيالت رجع لذكرها مع رشحها ورضب األمثلة عليها  سابًقا  كام ذكرت ف

هم لفظي ليس خالفًا ن الذي قسموا الدين إىل بدعة حسنة وبدعة سيئة خالفأ   ( مبينًا71يف )ص

بني أهل العلم يف تقسيم البدعة إىل حسنة   )هل هناك بدعة حسنة؟ اخلالف واقع قدياًم   ال:ق  حقيقياً 

التكليف اخلمسة  ،وسيئة تفاق ، وذلك اللفظياً   اوهذا اخلالف يمكن اعتباره خالفً   ،وإىل أحكام 

وأن البدعة التي توصف   ،اجلميع عىل أن هذا التقسيم إنام هو للبدعة اللغوية دون البدعة الرشعية 

اللغوية البدعة  إنام هي  الخ.بأهنا حسنة  بالبدعة   ، (...  القائلني  تطبيق  ويرده  كبري  نظر  فيه  وهذا 

عليهم ذكر   ملا ردا   "عتصام  اال  "فإن الشاطبي يف  العلامء عليهم    أما ردُّ   ،العلامء عليهم  احلسنة ورد  

يف صحيحه، ومما    البخاري  ( كام خرجهالبدعة هذه  نعمت)  منها قول عمر:  :م استدلوا بأمورأهن

ي َل  والشاطب  ، قول عمر يراد به البدعة يف اللغة ال يف الرشع  أن   "االعتصام    "نبه عليه الشاطبي يف  

ألهنم إال  هذا  مثل  إىل  عندهم  حيتج  أصاًل  هذا  يف  ومثل  ،جعلوا  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ   "ه 

ومن أدلتهم   ، وبني وجه األدلة التي استدلوا هبا،دعة احلسنةفإنه رد عىل القائلني بالب  "قتضاءاال

 .املراد بالبدعة هنا يف اللغة ال يف الرشع  املتقدم ذكره، وذكر أن  قول عمر

 .وا رأوا أن اخلالف حقيقيإذًا هؤالء العلامء ملا ردُّ 

بدع إىل األقسام م الومن جهة أخرى واقع القائلني بالبدعة احلسنة فمثاًل العز بن عبد السالم قسا 

فإنه   ،وكالمه قريب يف اجلملة من اخلالف اللفظي بخالف القرايف وهو تلميذه  ،اخلمسة التكليفية

يذكر اهلل بعد   لو أن رجالً   ذكر  .يئةالبدع الس  رضب أمثلة يف البدعة احلسنة هي منم تقسيمه  ملا قسا 

إذًا القرايف    ،هذه من البدعة احلسنة  ذكر أن ،  يسبح مائة مرة  :الصالة بدالً من أن يسبح ثالثًا وثالثني

ز االن بعدهم مَ وهكذا مَ   ،توسع ملا نقل عن   شامة  بو وأ  ،جعله بدعة حسنةوحتفال باملولد  ن جوا

ز وهكذا كل من أراد أن جيوِّ   ،ز صالة الرغائب جعل ذلك من البدعة احلسنةابن الصالح أنه جوا 
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وأنه يوجد يف الدين بدعة دينية لكنها   (،بدعة هذهال   نعمت)  :بدعة احتج بأهنا من جنس قول عمر

   :بدليلني اخلالف حقيقي ليس لفظياً  إذًاََ ،بدعة حسنة

  .ردود العلامء عىل القائلني بأن يف الدين بدعة حسنة :الدليل األول •

  .صنيع القائلني بأن يف الدين بدعة حسنة :والدليل الثاين •

 احلاكم...( عىل املسائل االجتهادية دون البدعة: رصه حديث: )إذا اجتهد سابًعا: ق

إذا اجتهد احلاكم فأصاب فله أجران وإن  )  :أن قول النبي صىل اهلل عليه وسلم  (110يف )ص  ذكر

صنيعه أنه ال يدخل   يدل عىل أن االجتهاد يالزمه األجر والثواب، وظاهر  (اجتهد فأخطأ فله أجر

ألنه البدع  بدعة   فيه  وكل  بدعة،  حمدثة  )وكل  حديث:  مقابل  االجتهادية  املسائل  عىل  قرصه 

الذي يصيب له   :املراد باحلديثن  أفهم  يُ أن  أريد    ،وقبل ذكر كالم أهل العلم يف هذا  ضاللة(،

ذلك الشافعي فيام   واألجر الثاين عىل إصابته للحق كام ذكر  ،األجر األول عىل حسن نيته  :أجران 

جامع   "الرب يف  أيضًا ابن عبد    وذهب إليه  "جامع بيان العلم وفضله    "نقله عنه ابن عبد الرب يف  

وغري واحد من أهل   "اجلواب الصحيح    "وذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية يف    "وفضله  بيان العلم  

فعل يف سياق   (إذا اجتهد)  له:فقو  ،وأجر عىل العمل  ،أجر عىل النية  :جرينأن املراد باألمن  العلم  

ا  ،الرشط فيفيد العموم آلة  العاَل الذي له   بن اشيخ اإلسالم    ذكرو  ،جتهادالواملراد باحلاكم أي 

أفرغ وسعه وبذل  فإنه إذا ،دواهجتهذا عام حتى ألهل البدع إذا ا أن  "جمموع الفتاوى  "تيمية يف 

قال ابن   ،بخالف العمل نفسه فإنه ال يثاب عليه  ،جهده فاجتهد فأخطأ فله أجر عىل حسن نيته

(: وذهبت طائفة إىل أنه ال يكفر وال يفسق مسلم بقول قاله يف اعتقاد 3/291حزم يف الفصل )

ىل كل حال إن  أو فتيا وإن كل من اجتهد يف يشء من ذلك فدان بام رأى أنه احلق فإنه مأجور ع

أصاب احلق فأجران وإن أخطأ فأجر واحد وهذا قول ابن أيب ليىل وأيب حنيفة والشافعي وسفيان  
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الثوري وداود بن عيل ريض اهلل عن مجيعهم وهو قول كل من عرفنا له قوال يف هذه املسألة من 

 الصحابة ريض اهلل عنهم ال نعلم منهم يف ذلك خالفا أصال ا.هـ

وهذا مما ينبغي أن يفقهه   ،كال  :فيقال  ؟أليس هذا يف الظاهر يعارض عداء أهل البدع  :فإن قيل 

السنة باآلخرة  ،أهل  متعلق  األجر  وعدم  األجر  أن  منهم   ،وذلك  والتحذير  البدع  أهل  وعداء 

وقد يعلم اهلل من  ،لكنحن يف أحكام الدنيا نضلل هذا ونبدعه إذا اقتَض األمر ذو ،متعلق بالدنيا

له ونشنع عليه ونقوم لكن يف أحكام الدينا نضل  ، من أهل اجلنة بدون عذاب  يكون حاله خريًا ف

اهلل   اآلخرة  جتاهه؛ ألنبواجب  بأحكام  يتعلق  وعدمه  أخرى   ومثل  ،األجر  مسألة  املسألة  هذه 

  ،ويبغض بام فيه من بدعشيخ اإلسالم ابن تيمية كثريًا من أن املبتدع حيب بام فيه من إسالم    هايقرر

وشيخ اإلسالم   ،وهذا غري صحيح  ،وخمالف لكالم السلف  ،بعض إخواننا قد يظن أن هذا خطأ ف

وهذا ال يتناىف مع بغضه والتشنيع   ،يريد من حيث التأصيل بام أنه مسلم حيب بام فيه من إسالم

وإن   ،ه وأن نضللهبحيث استدعت أن نبغضه وأن نبدع  ألن ما عنده من بدعة أقوى  ؛وعدائه  عليه

الكافر  اً كان خري الكافر ال دين عنده  ؛من  له  ،ألن  له بخالف   ،وال أجر  يبقى  وال عمل صالح 

لكن املحصل أن بدعته   من إسالم، املبتدع فنحن من حيث اجلملة نحب املبتدع من جهة ما فيه  

   .يف أحكام الدنيا والتعامل معه بغضه ونعاديه وهذا واجب الرشعفجعلتنا ن  تيقو

 جعل التسبيح باملسبحة بدعة من باب سد الذرائع املفضية إىل بدعة:  ثامنًا:

باب   :املوطن األول   مواطن االجتهاد يف باب البدعة:...)  (:118يف )ص  قال يف معرض كالم له 

: اختالف أهل العلم يف التسبيح باملسبحة ومن األمثلة عىل ذلك  .. . ملفضية إىل البدعةسد الذرائع ا

وهذا   ،من األمثلة عىل وصف أمر أنه بدعة من أجل سد الذرائع  جعل هذا املثال(  م ال؟أهو بدعة أ

  :خطأ وإنام اخلالف يف هذا يرجع إىل أمرين
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عند أيب داود أن إحدى أزواج النبي صىل اهلل عليه الذي  إىل صحة احلديث    :األمر األول •

حممد نارص الدين األلباين أنه َل  وسلم كانت تسبح بالنوى وقد بني الشيخ العالمة املحقق  

  .وال عن صحابته ملسو هيلع هللا ىلص عن رسول اهلل التسبيح بغري األنامل واألصابع يصح

الثاين • بامل  :األمر  التسبيح  بأن  دخول القول  قاعدة  إىل  يرجع  بدعة  سبحة 

البدعة يف الوسائل وذلك أن من أراد أن يتخذ وسيلة وَل يتخذها النبي صىل اهلل عليه وسلم  

ألجل سد الذريعة كام هو ظاهر كالم   ال  ،بدعة  اختاذهم هلا فإهناه مع إمكان  وال صحابت

  .املؤلف

 جهله بدليل املثال: بسبب  املخالفة بني التأصيل واملثال عليه تاسًعا:

لم عن الرسول صىل اهلل عليه وسلم ترك أن ال يكون قد عخ   :الرشط الثالث)  (:174)ص  قال يف

تابعيهم، والتابعني و  ريض اهلل عنهم،  تركه عن السلف الصالح من الصحابةلم  أو عخ   ،هذا التقييد

 وتابعيهم.  الصحابة والتابعون  لصالح:ف الالس إذاً  (مع وجود السبب املقتيض وانتفاء املانع

فعل ذلك يخ   ،استحسان الدعاء عند ختم القرآن الكريم داخل الصالة  :مثال ذلك)  ثم مثال فقال:

، ومعلوم أنه مل  والتزامه كل سنة واملداومة عليه  ة مع إظهاره يف املساجد املرمروقة،عىل هيئة مجاعي

يخنقل عن الرسول صىل اهلل عليه وسلم، وال عن أحد من الصحابة ريض اهلل عنهم، أو التابعني، أو 

الدع لذلك...(  تابعيهم  املقتيض  قيام  مع  الكريم  القرآن  ختم  عند  الصالة  داخل  قال:اء  أن   إىل 

ويدل   ،هذا احلكم فيه نظر   ،(وهبذا يظهر جليًا احلكم ببدعية دعاء ختم القرآن الكريم يف الصالة)

تأصيل   وفإنه    ،نفسه  املؤلفعليه  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  ذلك  يفعل  أال  السلف رشط  ال 

اع التابعني كام قال اإلمام تبأل قد ثبت عن  وهذا الفع  ني وتابعيهم،ابع لصحابة والتا  الصالح من

رواية حنبلأ يفعلونه  :محد يف  مكة  أهل  يفعله  ،كان  عيينه  ابن  من    .وكان سفيان  تباع أوسفيان 

يدل عىل أن  له  أهل مكه    بل إن فعل  ،ال يصح أن يوصف بأنه بدعة  املؤلفالتابعني فعىل تأصيل  
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فإنه لو كان حمدثًا وجديدًا ملا ترك العلامء   ،عندهم  اً وكان شائع  ،التابعني قبل سفيان كانوا يفعلونه

ومجاهري    ،فلام َل يفعلوا ذلك دل عىل أنه ليس بدعة  ،كونه بدعة  إنكاره ولبينوا  تباع التابعنيأمن  

عي وأمحد إال ظاهر  وهو قول أيب حنيفة والشاف يف الصالة،  أهل العلم عىل استحباب ختم القرآن 

فظاهر كالمهم جوازه،   مجاهري أهل العلم  أما  ،الكالم لإلمام مالك رمحه اهلل تعاىل ذكره الطرطويش

الداللةأو املسجد    وضح يف  أهل مكة يف  أنه كان شائعًا عند  تباع أاحلرام يف عهد  عىل استحبابه 

فإنه لو أحدث ألنكره أئمة السنة   ،ال بد أن يكون شائعًا يف عهد التابعني ومن قبلهم  إذ  ،التابعني

  .الذين هم أغري وأحرص عىل دين اهلل

  تقييد ما أطلقه الرشع:  عارًشا:

من قبيل  إذا كانت العبادة املطلقة    دعية والرقى: الرشوط باخلاصة بتقييد األ)  (:176)ص  قال يف

 ـ  أعني الدعاء والرقية  ـ  وذلك أن هذين البابني،  أخرى  األدعية والرقى فال بد من اعتبار رشوط

 ، فهذا فيه نظر  واالتباع  التوقيف  القول بأن باب الرقية مبناه عىلأما    ،(تباعالمبنامها عىل التوقيف وا 

 وبنيا   ،أن الرقى من باب الطب والتداوي  "جمموع الفتاوى    "تيمية يف    شيخ اإلسالم ابن  فقد بنيا 

القيم ابن  ويدل لذلك حديث عوف بن مالك الذي خرجه    ،"أعالم املوقعني    "يف    أيًضا  ذلك 

 ، (، ال بأس بالرقى ماَل تكن رشكاً : )اعرضوا عليه رقاكمأن النبي صىل اهلل عليه وسلم قالمسلم  

الكال قبل اإلسالم  ،حابةم للصوكان  أقرا   ،وكانت عندهم رقى  أن ال    ومع ذلك  مجيعها برشط 

  .  أنه ال يشرتط يف الرقية التوقيف لكن يشرتط فيها أال تكون رشكاً هذا عىل فدلا  ،تكون رشكاً 

 

 إدخاله العادات املحرمة يف باب العبادات املبتدعة: حادي عرش: 
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فهذا يندرج حتت اإلحداث يف مسألة اختاذ األعياد املحدثة واالحتفال هبا،  ):  (202)ص  يف  قال

وهذا ما   .وذلك أن اختاذ العيد حكم رشعي  ،ولو كان هذا العيد يف أصله من أمور العادات  ،الدين

 ( وأطال الكالم فيها. 261هذه قاعدة ذكرها يف )ص (األعياد توقيفية :نته قاعدةبي  

 شيخ اإلسالم يف   بنيا   لذا  ،البدعية  وليس  ،رمةاألصل يف األعياد احلُ أن    والتعليق عىل تقريره هذا:

  يصريها تعبد هبا  الن  أبعد ذلك    ذكر  ثم  ،رمة األعياد غري التعبديةُح   "اقتضاء الرصاط املستقيم    "

وأهنا   ،وليس هناك دليل يدل عىل أهنا عبادات   ،لذا األصل يف األعياد أهنا من مجلة العادات   ،بدعة

 .توقيفية

سناد داود والنسائي بإ  بو أمنها ما خرج    عىل هذا  دلة كثريةأوقد ذكر شيخ اإلسالم    ،العيد حمرمإنام  و

قدم النبي   :نس قالعن أ  املرام  ابن حجر يف بلوغصحيح وصححه شيخ اإلسالم يف االقتضاء و

بدلكم اهلل خريًا منهام يوم الفطر قد أ)  : قالوهلام يومان يلعبون فيهام  املدينة  صىل اهلل عليه وسلم  

هذا عىل حرمة   فدلا   ،وال يصح اجلمع بني البدل واملبدل  :يقول شيخ اإلسالم  (،ويوم األضحى

 ل إىل آخر ما ذكر رمحه اهلل. ما أبد

لذلك اضطر بعضهم أن    ،فقط  ظن أن العيد كل ما يعودومن األخطاء الشائعة يف هذا الزمن أن يُ 

 ،الزواج إىل غري ذلك جائز   وعيد  ،عيد امليالد، ون االحتفال بالعيد الوطني، وأاألعياد مباحة  جيعل

وهذا من األخطاء الكبرية   ،إىل غري ذلك  ،احتفل هبا لكن ال تسميها عيداً   :قالع فومنهم من تورا 

ابن القيم كالم  و  ،قتضاءنه شيخ اإلسالم يف اال فإن األسامء ال تغري املسميات فواقع العيد كام بيا 

فمثاًل لو اتفقنا  .لذاهتام اً ويكون مقصود ،مكان كل ما يعود من زمان أو  :أوضح يف إغاثة اللهفان

 ،جاء تبعاً فالزمان  أما  و  ،جتامع هذا ال يسمى عيدًا ألن املقصود هو اال  أن نجتمع كل مخيس فإن 

فإن هذا   ، أو يوم فتح بلد معني  ،أو يوم توحيد البالد  ،كيوم الوالدة  اً بخالف لو قصدنا زمنًا معين

فإذا كان الزمان أو املكان    ،إذًا الزمان هنا مقصود  ، ل هذا اليومفنجتمع ألج  ،اليوم يكون مقصوداً 
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فكل ما يعود من زمان أو   ،واحد  فهذا يسمى عيدًا ولو َل يفعله إالجتامع جاء تبعًا  ، واالمقصوداً 

فعىل   ،فإن تعبد به ازداد حرمة لكونه عيدًا وبدعة  ، مكان مقصود فهو عيد يف الرشيعة وهو حمرم

أنه يتعبد به وال دليل ، وأنه عيد  :حتفال بمولد النبي صىل اهلل عليه وسلم حمرم ألوجه منهاالهذا ا

   .عليه فيكون بدعة

 جعله كل مشاهبة للكافرين بدعة: ثاين عرش: 

أن مراد شيخ اإل  (253)ص  يفنقل   تيمية ظن  ابن  أن جمرد مشاهبة كالمًا لشيخ اإلسالم  سالم 

 ،ولو أكمل النقل عن شيخ اإلسالم لتبني له خالف هذا  دات،، حتى يف باب العابدعة  الكافرين

الكتاب والسيفجم)   (:1/423قال شيخ اإلسالم يف االقتضاء ) الدالة من  نة واإلمجاع ع األدلة 

ما   ، ومنهايعني هذه األدلة منها ما يدل عىل التحريم  (حترياًم أو تنزهياً   :تهاعىل قبح البدع وكراه

تندرج هذه )، ثم قال:لكنها جتتمع يف النهي  ،وإن كانت البدعة يف نفسها حمرمة  ،يدل عىل التنزيه

د من الوصفني وكل واح  ، وأهنا مشاهبة للكافرين  ، أهنا بدع حمدثة  :فيجتمع فيها  ،املشاهبات فيها

الف فهمه، تضح له خلف، ولو أنه أكمل كالم شيخ اإلسالم الإىل هنا نقل املؤ  موجب للنهي(

 هي أن كل مشاهبة ف   (وعن هذا لكونه بدعة  ،فنهي عن هذا لكونه تشبهاً )  :فظن أن قول ابن تيمية

الظن  ،بدعة يذكر مشاهبة    ،وقد وهم يف هذا  املشاهبة مع كوهنا اجوإنام شيخ اإلسالم  فيها  تمع 

تعبد هبا  ،بدعة لنفرض  أي  الكافرون بعبادة    يتعبد  اآلن   أن مسلامً   مثالً ،  هبا  يف   فإنه سيقع  يتعبد 

 بام ال دليل عليه. ألنه تعبد عة؛يف البد وقوعه ، ويفيف مشاهبة الكافرين :حمظورين

 

 

 

 إخراجه ما كان خاًصا بالكافرين من املشاهبة:ثالث عرش: 
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مما ال يندرج حتت   .ه فيهما ال اختصاص للكافرين به ال تشب    :الضابط األول):  (254يف )ص  قال

و الكافرين...  ذلك  مشاهبة  عىل  األمثلة  الدنيويةاال من  من صناعاهتم  املراكب  ،ستفادة    ، كسائر 

فال   ،وهذا فيه نظر كبري  ،( فهذا غري مندرج حتت املشاهبة املنهي عنها  ،تصال واإلعالمالووسائل ا

  أول أمرهافعلها يف، ففإن هذه الصناعات يف أول أمرها خاصة بالكفار  يوافق بأنه ليس تشبًها،

ومع ذلك جيوز   وهوتشبه حمرم  فالصواب أنه خاص هبم  ال كام يقول إنه ليس تشبهاً   ،يعترب مشاهبة

 .استخدامه للمصلحة الراجحة

ت عن مشاهبة الكافرين فيام هو  أن الرشيعة هن  قتضاءتيمية يف كتاب اال  بنام  شيخ اإلسال  وقد بنيا 

، كام ذكر هذه راجحةالمصلحة  لة جاز ليعنع سدًا للذروما مُ   ،هبم من باب سد الذارئع  خاص

 ،"زاد املعاد  "ابن القيم يف    ، وذكرهوغريها من كتبه  "جمموع الفتاوى  "يف مواضع من    أيًضا  القاعدة

املوقعنيأع"و املحبني  "و  ،"الم  نفيسة  ،"روضة  قاعدة  قُ   ،وهذه  لو  الكفار صنعوا   ردِّ لذلك  أن 

  ؛ اً لكنه ليس حمرم  ،هبم فيجوز أو يستحب أو جيب بحسب ما حيتف به  اً وال يزال خاص  ،السالح

هبة الكافرين جاز ملصلحة ة كمشايعوما منع سدًا للذر  ،ألن هذا مما يكون اقتناؤه مصلحة راجحة

 راجحة.

 ، دون تقييد ذلك بالتعبد هبا: بدعال من  عرش: إطالقه بأن فعل املعايص يف العيدرابع 

كالتزين له   ؛استقباله باملعايص واملحرمات  :من املحدثات املنكرة يف العيدو)  (:282قال يف )ص

أطلق   ،(ختالط املحرم بني الرجال والنساءواال  ، املعازف  سامعو  ،وإسبال الثياب  ،يةحلق اللحب

وأن املعايص  ،وتقدم أن البدعة ال تكون إال فيام يتعبد به هنا، وَل يقيد ذلك بالتعبد هبذه املعايص،

 ليست بدعة إذا َل يتعبد هبا. 

، إشارةأن أشري    كالم آخر لكن الوقت ضاق عن ذكرها مجيًعا، وأردت كام تقدم ذكره  وبني يدي

يدققوا فيه كام قال اإلمام   جيتهدوا يف حتصيل العلم، وأن خواين أن  إ  دعو، وأهاوهي دليل ملا وراء



22 
 

العلم  فليدقق  من طلب علامً )  :الشافعي بدقة سنقع يف ف  (،لئال يذهب دقيق  العلم  إذا َل نطلب 

أسأل اهلل الذي ال إله إال   ، بيح ما حرمته الرشيعةأو نُ   ،م ما أباحته الرشيعةحرِّ نُف  ت وأخطاء،إمجاال

وأن يوفقني   ،فاته العىل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالحهو بأسامئه احلسنى وص 

 والقادر عليه.نه ويل ذلك إ ،لسلوك الرصاط املستقيم ومجيع إخواين املسلمني املؤلفوإياكم و

 


