
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  )٦٣(اقتضاء الصراط المستقيم 

  خالد بن عثمان السبت/  الشيخ
  . الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا على نبينا محمد

  :- تعالىرحمه اهللا-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
  ).حة إال ألنهم يرونه مصلإن الناس ال يحدثون شيئاً:  أن يقال-واهللا أعلم-والضابط في هذا (

 على موضوع البدعة وضابط البدعة، يريد أن يقول ليس -رحمه اهللا-شيخ اإلسالم ابن تيمية عندما تكلم 
 وترى أنه مصلحة؛ ألن مجرد هذا التصور ،الحكم بأن هذا بدعة يكون منتفياً لكون بعض النفوس تستحسنه
ن هناك أشياء تتحقق منها إ :ول، ويريد أن يقوحده ال يكفي بل ال يحكم بأنه مصلحة إال بضوابط محددة

 وقد ، والشريعة جاءت بتحقيق المصالح ودفع المفاسد، وهذا فيه مصلحة،مصالح، فنحن نريد أن نعمل بها
هذا ليس : مصلحته راجحة مثالً، أو يتوهم أنها مصلحة محضة، فيقول: وليس فيه مفسدة، أو يقول: يقول معه

 المصلحة ، حتى تكونتى تكون هذه المصلحة فعالً معتبرةبل إنه منضبط بضوابط معينة ح على إطالقه
  .المرسلة، أو تكون مصلحة ملغاة

  ).إذ لو اعتقدوه مفسدة لم يحدثوه(
 ألنهم يعتقدون أنها مصلحة، ولذلك شيخ اإلسالم له كالم ؛وا بهاء هذه البدع التي جاء بها الناس جاأن: يعني

بع، لو لم يكن فيه شائبة حق لما اتُّ: يتبعه من الناس، يقولآخر في قضية أخرى في الباطل الذي يتبعه من 
 يتبعه أحد، لكن إنما يتَّبع لما فيه من شائبة حق، فتغتر به بعض الالباطل المحض من كل وجه : يقول

شائبة أحياناً تكون نسبتها عشرة وهذه الألن فيه شائبة حق، ؛ النفوس، وهذا الذي يحصل في العالم اآلن
ئة فقط، فيكون ذلك ا ال تبرر أنه يتَّبع، فتجد من الناس من ينظر إلى هذه العشرة بالمئةابالمفعشرة ئة، ابالم

  .سبباً التباعه لهذا القول أو الفعل، ولهذا كان قصور النظر وضيق العطَن مؤثراً في الحكم والعمل واالتباع
السبب المحِوج إليه، فإن كان السبب  فما رآه الناس مصلحة نظر في فإنه ال يدعو إليه عقل وال دين(

  )... من غير تفريط منا-صلى اهللا عليه وسلم- حدث بعد النبي المحوج إليه أمراً
فينظر هل كان الداعي موجوداً أو لم يكن  ،-صلى اهللا عليه وسلم- النبي يفعلهواألمر الثاني شيء لم 

 الحاجة بسبب تفإن لم يكن موجوداً نُِظر هل وِجدلم يفعله فهو بدعة، و، فإن كان الداعي موجوداً ؟موجوداً
 أو من غير تقصير، فإن كان من غير تقصير نُظر هل هذا ، به-عز وجل-تقصير المسلمين فيما أمرهم اهللا 

  .الفعل أصالً محرم أو مباح في أصله، فهو اآلن يذكر بعض هذه التفاصيل
  ).قد يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليهفهنا (

 من غير تفريط منَّا مثل تدوين -صلى اهللا عليه وسلم-السبب المحِوج إليه أمر حدث بعد النبي : ألولالقسم ا
  .وكذلك إن كان المقتضي لفعله قائماً: ، قال وجمع الناس على مصحف واحد،الدواوين

صلى -بي  لكن تركه الن-صلى اهللا عليه وسلم- على عهد رسول اهللا وكذلك إن كان المقتضى لفعله قائماً(
  ). لمعارض زال بموته-اهللا عليه وسلم
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جمع وهذه سنة أصالً، :  ونقول-صلى اهللا عليه وسلم-فعله النبي جعل من القسم الذي تصالة التراويح ف
  زال بزوال سببه، و -عليه الصالة والسالم-المصالح المرسلة، وقد يكون زال بموته من  لها ليسالناس 

 -صلى اهللا عليه وسلم-، قال النبي -صلى اهللا عليه وسلم- على قواعد إبراهيم هاؤ وبنا،مثالً هدم الكعبةف
فزال ذلك فيما بعد لما ، الحديث، )١())... عهد بجاهليةحديثُ لوال أن قومك((: -ارضي اهللا عنه-لعائشة 

بخطاب  جاء ، وإنمامن المصالح المرسلة، فهذا ليس ارتاضت نفوس الناس في اإلسالم ففعله ابن الزبير
  .كالمنا فيما لم يرد أصالً عن الشارعوالشارع، 

)أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب العباد، فهنا ال يجوز اإلحداث ، يحوج إليهوأما ما لم يحدث سبب.(  
صلى اهللا عليه -وجد السبب في زمن النبي ي ولم ،هو مباح في نفسهو ، إليه أصالًئلم يوجد سبب يلج :يعني
  .بدعة :عنه فيقال ،بسبب التقصير فيما أمرهم اهللا بهأو أنه وِجد ،  وجد بعده وال-وسلم

 لو كان مصلحة ولم  موجوداً-صلى اهللا عليه وسلم-فكل أمر يكون المقتضي لفعله على عهد رسول اهللا (
يوأما ما حدث المقتضي له بعد موته من غير معصية الخلق، فقد يكون،علم أنه ليس بمصلحةفعل ي  

 .ةمصلح

 :ثم هنا للفقهاء طريقان

 .فعل ما لم ينه عنه، وهذا قول القائلين بالمصالح المرسلةأن ذلك ي: أحدهما

 وهو قول من ال يرى إثبات األحكام بالمصالح المرسلة، وهؤالء فعل إن لم يؤمر بهأن ذلك ال ي: يوالثان
  ).ضربان

من غير معصية  -صلى اهللا عليه وسلم- موته ما حدث المقتضي له بعد: الكالم هذا على القسم األخير
 من قبيل هيرى أنبعض أهل العلم  : ولم يكن محرماً في نفسه، فمثل هذا يقول، من غير تقصير:الخلق، يعني

 عندنا األدلة :، يعني من األدلة المختلف فيها كما في كتب أصول الفقهالمصالح المرسلة، والمصالح المرسلة
 على خالف في التفاصيل، وعندنا القياس قال به جماهير أهل العلم، ،الكتاب والسنة واإلجماع: المتفق عليها

  . وسد الذرائع، والمصالح المرسلة، واالستحسان،خالف فيه الظاهرية، يبقى هناك أشياء مثل قول الصحابي
  .شارع، أو فعله، أو إقراره، وهم نفاة القياس إن لم يدخل في لفظ كالم المنهم من ال يثبت الحكم(

  ).ومنهم من يثبته بلفظ الشارع أو بمعناه وهم القياسيون
 أو أن ذلك مما يلحق بشيء من هذا، ، إما أنه ورد عنه بقوله أو فعله أو تقريره،بمعنى أنه ورد عن الشارع

ه في حال تحقق شروط القياس، القياس  الذي ورد بالقول أو الفعل أو التقرير يلحق به المسكوت عن:يعني
 أو القياس المساوي ،بنفي الفارق فيما يسمى بالقياس األولوي  قياس العلة، أو،الذي يسمونه قياس التمثيل

  .المسمى بمفهوم الموافقة
ه تغيير لدين اهللا، ع وهو مع هذا لم يشرعه، فوض لو كان مصلحةفأما ما كان المقتضي لفعله موجوداً(

                                 
، ومسلم، كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها، برقم )١٥٠٩( رواه البخاري، كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيانها، برقم - ١
)١٣٣٣.( 
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كما روي  أو من زل منهم باجتهادسب إلى تغيير الدين، من الملوك والعلماء والعباد،  دخل فيه من نُوإنما
إن أخوف ما أخاف عليكم زلة عالم، ((: ، وغير واحد من الصحابة-صلى اهللا عليه وسلم-عن النبي 

 .)٢())نجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلوو

  )...ا أحدثه بعض األمراءن هذا لماألذان في العيدين، فإ: فمثال هذا القسم
، وهو قادر على  ولم يفعله-صلى اهللا عليه وسلم-موجود زمن النبي له ذان في العيدين المقتضي األ :يعني
مثل تقديم الخطبة على الصالة في صالة العيد كما فعل مروان، و  فلو ُأحدث بعد هذا فال شك أنه بدعة،،فعله

ومع ذلك ،  الخطبة يسمعونم يفعله، والمقتضي موجود وهو من أجل أن الناس ل-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 
 ألنهم ؛ال، المقتضي غير موجود:  فهو بدعة، ولو جادل إنسان وقال-صلى اهللا عليه وسلم-لم يفعله النبي 

، ولذلك مروان اضطر إلى هذا؛ ألنه اعتذر بأن الناس قد -صلى اهللا عليه وسلم-كانوا يسمعون للنبي 
  .صارت تسمع الناس ما ،يروا، قد ذهب ما هنالكتغ

هل وجد المقتضي بعد ذلك؟ :  أقول،-صلى اهللا عليه وسلم- المقتضي غير موجود في زمن النبيوإذا كان 
 يسمعون النعم، صار الناس : هل وِجد بسبب تقصير المسلمين؟ نقول د ذلك،نعم وجد المقتضي بع: وليق

 فنفروا من السماع من هؤالء، بل ، ويسمعهم ما يكرهون،بما ال يليق في الخطبة ألنه يتكلم ؛لمروان وأمثاله
ألنه ليس بمأمور باإلنصات إليه بهذا  ،طلجاء عن بعض السلف أنه كان يتكلم أثناء الخطبة إذا بدأ الخطيب يخ

  .االعتبار
هذا ذكر هللا ودعاء للخلق : يل وإال لق على كراهتهأنكره المسلمون ألنه بدعة، فلو لم يكن كونه بدعة دليالً(
 وقوله ،]٤١:سورة األحزاب[ }اذْكُروا اللَّه ِذكْرا كَِثيرا{:  كقوله تعالى،ى عبادة اهللا، فيدخل في العموماتإل

 أو يقاس على األذان في الجمعة، فإن ،]٣٣:سورة فصلت[ }ومن َأحسن قَولًا ممن دعا ِإلَى اللَِّه{: تعالى
ك رسول تر:  بل يقال،من االستدالل على حسن أكثر البدعل على حسن األذان في العيدين، أقوى االستدال

 فلما أمر ، كما أن فعله سنة،وزوال المانع سنة  مع وجود ما يعتقد مقتضياً-صلى اهللا عليه وسلم-اهللا 
نة، فليس ألحد أن يزيد في باألذان في الجمعة، وصلى العيدين بال أذان وال إقامة، كان ترك األذان فيهما س

ذلك، بل الزيادة في ذلك كالزيادة في أعداد الصلوات أو أعداد الركعات، أو صيام الشهر، أو الحج، فإن 
 وكذلك لو أراد ،ا زيادة عمل صالح، لم يكن له ذلكهذ:  لو أحب أن يصلي الظهر خمس ركعات وقالرجالً

ة حسنة، بل هذه بدع: ، لم يكن له ذلك، وليس له أن يقولأن ينصب مكاناً آخر يقصد لدعاء اهللا فيه وذكره
  .ة كل بدعة ضالل:يقال له

  فهذا مثال لما حدث،نها، أو نعلم ما فيها من المفسدة ع خاصاًونحن نعلم أن هذا ضاللة قبل أن نعلم نهياً
لحة، أو يستدل  فإن كل ما يبديه المحدث لهذا من المص،ضي له، وزوال المانع لو كان خيرامع قيام المقت

      ومع هذا لم يفعله رسول اهللا  -صلى اهللا عليه وسلم-د رسول اهللا  على عهبه من األدلة قد كان ثابتاً
  .) مقدمة على كل عموم وكل قياس، فهذا الترك سنة خاصة-صلى اهللا عليه وسلم-

                                 
 ).١٠٣١١(، والبيهقي في شعب اإليمان، برقم )٢٨٢(رواه الطبراني في المعجم الكبير، برقم  - ٢
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 .جمعها إنسان فسينتفع بها غاية االنتفاع، لو عظيمة جداً طوضوابهذه أصول 
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