
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  )٥٩(اقتضاء الصراط المستقيم 

  خالد بن عثمان السبت/  الشيخ
  .الحمد هللا رب العالمين

  :- تعالىرحمه اهللا-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 أن هذه النصوص الدالة على ذم البدع معارضة بما دل على حسن بعض البدع، إما من األدلة والغرض(

  .)من حجج بعض الناس التي يعتمد عليها بعض الجاهلين، أو المتأولين في الجملةالشرعية الصحيحة، أو 
 أو يحتج بأمور ال يصح االحتجاج بها ، نعمت البدعة هذه: سواء من يحتج بما فيه شبهة مثل قول عمر:يعني
ور هي  أو من يحتج بأم، وليست في محل البحث كمن يحتج باألمور المستجدة والمخترعات ونحو ذلك،أصالً

  .بين بين فيما يتصل بالمصالح المرسلة
 :نم هؤالء المعارضون لهم هنا مقاماث(

   ).أن يقولوا فإذا ثبت أن بعض البدع حسن وبعضها قبيح، فالقبيح ما نهى عنه الشارع: أحدهما
إذا أثبت أن بعض البدع حسن وبعضها قبيح و ،د أن يثبت أن من البدع ما هو حسنيرهذا القائل ي: يعني

فالقبيح ما نهى عنه الشارع وما سكت عنه من البدع فهو حسن، ثم بعد ذلك يفرع على هذا األصل ما ذُكر، 
 البد أن -المقدمات العقلية- لكن األصل الذي قرره ينازع فيه، ولذلك المقدمات التي يحتج بها المحتجون

 وإنما يتَوجه إليها بالنقض واإلبطال ا، بهتكون مسلَّمة عند المخالف، فإن لم تكن مسلمة فال يصح االحتجاج
 واألدلة التي ،نسلم لك بأن هذه البدع منها ما هو حسن بل كلها قبيحة  ال:باالعتراض عليها، فنقول له

لهذا القائل، واهللا أعلماستدللت بها أي كستما كانت من األنواع الثالثة فليس فيها م.  
 .بل قد يكون حسنا، فهذا مما يقوله بعضهموما سكت عنه من البدع فليس بقبيح، (

  ).وهذه البدعة حسنة: أن يقال عن بدعة معينة: المقام الثاني
 وضابط الحسن ما ،يقول البدع منها ما هو حسن وما هو قبيحوهو يؤصل دون أن يربط ذلك بعمل معين، 

ليس في فقط، فما سكت عنه  وما سكت عنه داخل في هذا، وأما القبيح فهو المنه،أمر به الشارع وحث عليه
كالم غير صحيح هذا أصل، وقد يكون ذلك في عمل معين يستحسنه كأن يقول البقبيح بل يلحق بالحسن، هذا 

صلى اهللا - وإحياء هدي النبي ،تذكير الناس بالسيرة النبويةك لما فيها من المصلحة ؛مثالً المولد بدعة حسنة
 وصار الشُّذّاذ لهم قيمة في ،قت صاروا يبحثون عن قدوات في الناس وربط الناس به في و-عليه وسلم
 فنحن نريد أن نُبرز للناس القدوة الحقيقية وهي الرسول ،والقنوات  وأخبارهم تتناقل في الصحف،المجتمعات

 فهذه فرصة ونستغل عاطفة الناس في هذا، وهكذا من يحتفل بالهجرة النبوية أو ،-صلى اهللا عليه وسلم-
  . مثل يوم بدراسبةيحتفل بأي من

  .)ليست كل بدعة ضاللة:  وهؤالء المعارضون يقولون،ألن فيها من المصلحة كيت وكيت(
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 أو ، من العام المراد به الخصوص،)١())كل بدعة ضاللة((: -صلى اهللا عليه وسلم- أن قول النبي :يعني
  .هذه دعوىو،  واألصل بقاء العام على عمومه، فيه شيء يخصصه ليسالعام المخصوص، مع أنه

ار، والتحذير من كل بدعة ضاللة وكل ضاللة في النإن  و،ن شر األمور محدثاتهاإأما القول : والجواب(
 فال يحل ألحد أن يدفع داللته على ذم -صلى اهللا عليه وسلم-نص رسول اهللا  فهذا ،األمور المحدثات

  .)ومن نازع في داللته فهو مراغَم ،البدع
كل (( أقوى صيغ العموم، "كل وجميع"لكن صيغ العموم متفاوتة، وأقوى صيغ العموم،  من )كل(ومعلوم أن 
  .ثني بعض أنواع البدع؟ هذا ال دليل عليهفمن أين استُ ))بدعة ضاللة

  ).وأما المعارضات فالجواب عنها بأحد جوابين(
  :  وذلك أن الجواب يكون مبنياً على أمرين؛هذه الطريقة في اإلجابة نافعة جداً

أن يرجع إلى األصل العام، وهذا يستطيع أن يرجع إليه كل من ال يعرف الجواب التفصيلي عن : األمر األول
     عن الشبهة المعينة كأن يقول عمر يجاب  ثم ،))كل بدعة ضاللة((هو األصل والشبهة المعينة الواقعة، 

أنا أتمسك باألصل الكبير : تقولف ،بعينهعرف الجواب عن هذا ي قد ال ،"نعمت البدعة هذه": -رضي اهللا عنه-
يحتج ببعض ما جاء من أن سورة األحزاب كانت  القرآن وويشكك فيقد يأتي إنسان ووهو كل بدعة ضاللة، 
  آية:أي، نها كانت مما يقرأ من القرآنإو:  أو قول عائشة، وأنه نُسخ منها كذا وكذاا،تعدل سورة كذا وكذ

 لكن ،عرف الجواب عن هذهي ُأسقط من القرآن أشياء، قد ال همعنى ذلك أن :، فيقول-رجم المحصن- الرجم
رجع إلى األصل الكبير ي}اِفظُونلَح ِإنَّا لَهو لْنَا الذِّكْرنَز نالقرآن محفوظ بحفظ اهللا ف ،]٩:سورة الحجر[ }ِإنَّا نَح 
 يأتي إنسان ويأتي وقدعرف، يال  وقد عرفيلي عن هذه الشبهة بعينها قد الجواب التفصيو، -عز وجل-

 أو أنهم ،بشبهة عن صحابي من الصحابة يريد أن يتوصل من هذا إلى أن الصحابة يقع منهم الكذب مثالً
رجع إلى يعرف الجواب عنه بعينه لكن يهون عنه فقد ال  أو نحو هذا مما ينز، أو أن عدالتهم ساقطة،متهمون

 وتزكيتهم وما أشبه ذلك، فهذا فيه نجاة ، عليهم-عز وجل-وثناء اهللا  ،األصل الكبير وهو عدالة الصحابة
 لئال يقع اإلنسان بسبب هذه الشبه في ضالل، فشيخ اإلسالم ذكر األصل األول وهو أن ؛-عز وجل-بإذن اهللا 

 . ثم بدأ يرد على الشبه المعينة،كل بدعة ضاللة

ما : وإما أن يقاله، العموم محفوظا ال خصوص في فيبقى ن ما ثبت حسنه فليس من البدع،إ: إما أن يقال(
 والعام المخصوص دليل فيما عدا صورة التخصيص، فمن اعتقد أن ،ثبت حسنه فهو مخصوص من العموم

 وإال كان ذلك العموم اللفظي ، للتخصيصبعض البدع مخصوص من هذا العموم احتاج إلى دليل يصلح
  .) للنهيالمعنوي موجباً
، ))كل بدعة ضاللة((إن ما ثبت حسنه فليس من البدع فيبقى العموم محفوظاً :  له إما أن يقالهذا في الرد

 على ))كل بدعة ضاللة((يبقى  و،حسن فال يسمى بدعةفليس أمامنا إزاء هذا العموم إال أن نقول بأن ما استُ

                                 
، )٨٥٢١(، والطبراني في المعجم الكبير، برقم )١٥٧٨( رواه النسائي، كتاب صالة العيدين، باب كيف الخطبة، برقم -  ١

 ).٣٠(ائز وبدعها وصحح إسناده األلباني في أحكام الجن
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-وقول النبي : فيقالس ببدعة،  فهو لي،المولد نستحسنه لكذا وكذا وكذا: فلو قيلعمومه، لكن هذا ليس ببدعة، 
 يحصل فيه من أمر حسن هذا أصالً هذا ليس ببدعة،:  قال!؟))كل بدعة ضاللة(( -صلى اهللا عليه وسلم
؟ ))كل بدعة ضاللة(( :-صلى اهللا عليه وسلم-هل أنت تنازع في قول النبي : فيقال لهالمنافع كيت وكيت، 

 كل بدعة ضاللة، فهي غير مشمولة :ى بدعة حتى نقولال، هو باق على عمومه ولكن هذه ال تسم: لفيقو
 فهي غير داخلة ،ال، هذه مشروعة: فيقال لهبهذا النص أصالً، مثلما تقول سنة الضحى هل هي داخلة فيه؟ 

 فكذلك األشياء المستحسنة من أجل كذا وكذا فهي غير داخلة بهذا العموم، هذا ))كل بدعة ضاللة(( :في قوله
   .الوجه األول

 والعام المخصوص دليل في ما عدا صورة ،ما ثبت حسنه فهو مخصوص من العموم: ما أن يقالوإ
 أنا أسلم لك أن هذا عام في كل البدع لكن يخرج منه بعض ))كل بدعة ضاللة((: التخصيص، يعني يقول

من صحة على حاله  العام باٍقف فليست ضاللة، "نعمت البدعة هذه": البدع المستحسنة بدليل أن عمر قال
 إال  على عمومه باٍق))كل بدعة ضاللة(( أنا أسلم لك أن:  يقولاالحتجاج به في ما عدا صورة التخصيص،

     شيخ اإلسالموما الذي خصص بعض البدع؟ هذا االنتقال للجواب عن هذه الدعوى، : فيقال له ما خُص،
لعموم اللفظي المعنوي موجبا  وإال كان ذلك ا،احتاج إلى دليل يصلح للتخصيص( : يقول-رحمه اهللا-

كل بدعة ((:  العموم له صيغة لفظية وقد يكون من جهة المعنى، وقوله: اللفظي المعنوي يعني،)للنهي
 ومن جهة المعنى، العموم قد يكون من جهة المعنى كما ، من جهة اللفظ: العموم فيه من الجهتين))ضاللة

إذا كانت العلة اإلسكار في الخمر فكل ما هو مسكر ، فعميم العلة أو ما يعرف بت،يقال في مفهوم المخالفة مثالً
مما يخترعه المخترعون عبر الدهور داخل في التحريم أخذاً من تعميم العلة، تعميم العلة معنوي من جهة 

العموم له صيغة لفظية، هذا قول المحققين عامة األصوليين إال من شذَّ من أهل والمعنى، ليس هناك لفظ، 
تغرق هو اللفظ المس: -يقولون–، ويكون أيضاً من جهة المعنى، ولهذا التعريف المشهور للعام  المعتزلةمالكال

هو ما استغرق الصالح دفعة بال حصر من :  غير مضبوط، وإنما يقال:ما يصلح له دفعة من غير حصر
 العموم من جهة يدخل فيهو العام الباقي على عمومه، فيدخل فيه) ما استغرق(اللفظ كعشر مثالً، هذا العام 

  .المعنى ومن جهة اللفظ، واهللا تعالى أعلم
استنباطاً، وأما عادة بعض البالد أو  و من الكتاب والسنة واإلجماع نصاًثم المخصص هو األدلة الشرعية(

 أو أكثرهم ونحو ذلك فليس مما يصلح أن يكون معارضا لكالم أكثرها أو قول كثير من العلماء أو العباد
  .)، حتى يعارض به-صلى اهللا عليه وسلم-ول اهللا رس
الشيخ وهذا، فيه فعل المسجد الفالني يوهذا، فيه فعل انظر المكان الفالني ي:  احتجاجات الجهلة يقول لكههذ

هذا الذي أدركنا عليه اآلباء، يحتج بأن هذا حجة وأنه سنة، هذا كالم الجهال، وقد يقع فيه والفالني يفعل هذا، 
 في أو بعض ما يلقى وجد ، ومن سرح طرفه ونظر في بعض ما يكتب،زاد تعصبهالعلم إذا ض طالب بع

 يفعل أو الطائفة الفالنية أو غير ذلك، اًيقع في ما يقع فيه العامة، يحتج بأن فالنمن  -رةكثوب–هذه األيام 
  .يصحح الفعل بناء على إقرارهم أو فعلهمو
بناء على أن األمة أقرتها ولم تنكرها فهو  ادات المخالفة للسنن مجمع عليهاعومن اعتقد أن أكثر هذه ال(
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 وال يزال في كل وقت من ينهى عن عامة العادات المحدثة المخالفة  فإنه لم يزل،مخطئ في هذا االعتقاد
  .)!؟ فكيف بعمل طوائف منهم، وما يجوز دعوى اإلجماع بعمل بلد أو بالد من بالد المسلمينللسنة،

من يقول بأن إجماع أهل الكوفة حجة، ومن يقول بأن إجماع أهل فاس حجة، مثالً فيه  ف،لتاريخ فيه عجائبوا
نهم ألالمدينة على األقل ف ؟ فهذا كالم معروف، لكن فاس والكوفة حجةأما القول بأن إجماع أهل المدينة

 حمله شيخ اإلسالم -رحمه اهللا-، وكالم اإلمام مالك -صلى اهللا عليه وسلم-توارثوا هذا منذ عهد النبي 
د والصاع وما أشبه ذلك، لكن االحتجاج بعمل  الكالم في األمور العملية مثل الم:وجهه بأربعة أمور، يعنيو

 من نشأ في بيئة :أهل الكوفة أو فاس بأنه إجماع أو أن فالناً يفعله أو كذا، وهذا في البيئات يختلف، يعني
 ولربما يرى بعض العلماء المعمِمين يعبد هذا القبر أو يكون -عز وجل-ن دون اهللا م فيها القبور وتُعبد متُعظَّ

:  ويقولون للدعاة إلى السنة، وهذا الذي أدركنا عليه اآلباء،هذا الذي رأينا عليه الناس:  ويقول لك،سادناً له
  .عليهكل ابن بيئة يحتج ببيئته وما نشأ و ،أتيتم بدين جديد ال نعرفه

  قال الصحابة ليس بالتمويه***  اهللا قال رسوله العلم قال
   بين الرسول وبين رأي فقيه ***ما العلم نصبك للخالف سفاهةً

  . واهللا أعلم
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