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 " مناقشة الدكتور حممد اجليزاين يف كتابو معيار البدعة "

 
 
 بسم هللا الرمحن الرحيم  

 سالـ عليكم ورمحة هللا وبركاتو ....... أما بعد،،،
مناقشة صوتية ،  -وفقو هللا ذلداه -حسُت اجليزاين بن فقد يسر هللا يل مناقشة كتاب معيار البدعة حملمد

وراجعوا ادلفرغ وأصلحوا ما حيتاج إىل  –جزاىم هللا خَتاً  – األفاضل خوةعض اإلرغت بعد ذلك وأوكلتها إىل بفف
 وكالـ صاحب معيار البدعة، مث طالعتو بعد ذلك وأصلحت ما تيسر يل . ،إصالح مع توثيق بعض النقوالت

 أسأؿ هللا احلي القيـو أف ينفع هبذا العمل وأف يتقبلو إنو مسيع رليب رمحن رحيم
 ورمحة هللا وبركاتو  والسالـ عليكم

 عبدالعزيز بن ريس الريسد.
 ىػ ٕٖٗٔ/ٛ/ ٖ

 ادلشرؼ العاـ على موقع اإلسالـ العتيق
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ئات أعمالنا من يهده هللا فال يإف احلمد هلل ضلمده ونستعينو ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وس
عبده ورسولو أما  ا وحده ال شريك لو وأشهد أف زلمدً مضل لو ومن يضلل فال ىادي لو وأشهد أف ال إلو إلو هللا

 بعد: 
لف من ىجرة النيب وثالثُت وأربعمائة وأ اآلخرة لعاـ اثنُت ىاليـو الواحد والعشرين من شهر مجاد ففي ليلة

 .وسلم ألتقيكم يف درس بعنواف " مناقشة الدكتور زلمد اجليزاين يف كتابو معيار البدعة " وصلى هللا علي
ضوابط البدعة على طريقة معيار البدعة: مسَّاه مؤلفو: ) فلذا ،الكتاب يتعلق بذكر ضوابط للبدعةىذا 

الكتاب قائم على أنو حياوؿ ذكر قواعد للبدعة على طريقة القواعد الفقهية فيذكر  فمنهج ،(القواعد الفقهية
 .الكتاب ض ما يف ىذاهللا تعاىل دبناقشة بعقاعدة عامة مث يذكر ربتها تفريعات وسنأيت إف شاء 

اقرأه وأف  وسبب اختياري ذلذا الكتاب أف أحد إخواننا جزاه هللا خَتًا أىداين ىذا الكتاب وطلب مٍت أف
ىذا الكتاب فلما طالعتو عجبت غاية العجب شلا يف ىذا الكتاب من جهة ذكر كثَت من  ذكر لو ما يظهر يل يفأ

فلما هتيأت ىذه  ،الكتابالضوابط مث أخربتو ببعض ما يف ىذا مثلة على ىذه األ وذكر كثَت من ،ىذه الضوابط
ت، حيتاج إىل وق وطة بكل ما فيوإال فإف اإلحا ،ذكر لكم بعض ما يف ىذا الكتابت من ادلناسب أف أالفرصة رأي

بسبب أنو يذكر يف ادلقدمة القواعد  اغَتىا السيما أف يف الكتاب تكرارً لذلك سأذكر بعضها وهبا يكتفى عن 
 .عادتو مرة أخرى وىكذاأكتفي عن إيف ادلوضع االوؿ و  اذكر استدراكً أ، وقد عليها كلية مث بعد ذلك يفرعال

 وقبل مناقشة ىذا الكتاب مناقشة سلتصرة أحب أف اذكر ببعض ادلهمات ادلتعلقة بالبدعة :
 
 وذل / ادلهمة األ 

ـْ  ف يف أمور الدنيا وذلك لقولو تعاىل:إمنا تكوف يف الدين وال تكو أف البدعة  :إف من أعظم ضوابط البدعة  ذَلُمْ  )َأ
البدعة تكوف يف مسائل الدين ال  ( إذاً شرعوا ذلم من الدين) :. قاؿ( اّللَُّ  ِبوِ  يَْأَذفْ  لَْ  َما الدِّينِ  ِمنَ  ذَلُمْ  َشَرُعوا ُشرََكاءُ 

 فُػَقَهاءِ  ِمنْ  َوَغيػْرُهُ  أمحد َكافَ  ذِلََذاوَ  :(ٗٙٔص)بن تيمية يف القواعد النورانية امسائل الدنيا لذا قاؿ شيخ اإلسالـ 
َها ُيْشرَعُ  َفاَل  التػَّْوِقيُف، اْلِعَباَداتِ  يف  اأْلَْصلَ  ِإفَّ : يَػُقوُلوفَ  احلَِْديثِ  أَْىلِ  ُ، َشَرَعوُ  َما ِإالَّ  ِمنػْ  قَػْوِلوِ  َمْعٌَت  يف  َدَخْلَنا َوِإالَّ  اّللَّ

ـْ : }تَػَعاىَل   [.أىػ.ٕٔ: الشورى{ ]اّللَُّ  ِبوِ  يَْأَذفْ  لَْ  َما الدِّينِ  ِمنَ  ذَلُمْ  اَشَرُعو  ُشرََكاءُ  ذَلُمْ  َأ
وابن رجب يف جامع العلـو  (،ٖٜٗ/ٕٓ) و أيضًا شلن استدؿ هبا على حرمة البدع ابن جرير الطربي يف تفسَته

 .(ٚٚٔ/ٔ) واحلكم
ة رضي هللا عنها أف النيب صلى خرج الشيخاف من حديث عائشأعلى أف البدع تكوف يف الدين ما  أيًضا وشلا يدؿ

فإذاً  ،أي يف ديننا (يف أمرنا ىذا) :: ) من أحدث يف أمرنا ىذا ما ليس منو فهو رد (. فقولوقاؿهللا عليو وسلم 
لذلك ذكر العلماء قاعدة وىي أف األصل يف العبادات احلظر وادلنع إال  ،ادلردود ىو اإلحداث يف الدين دوف غَته
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الدليل على  ويقابلها أف األصل يف ادلعامالت وأمور الدنيا اإلباحة إال إذا دؿَّ  ،خالؼ ذلك الدليل على إذا دؿَّ 
مو وىو بو شاالطرطوشي وأومنهم:  ،البدعة ال تكوف إال يف الدين على أف مجع من أىل العلم وقد نص التحرمي،

يف " االستقامة " " ويف مواضع بن تيمية كما ذكره اعتصاـ وىو قوؿ شيخ اإلسالـ ظاىر تأصيل الشاطيب يف اال
  عالـ ادلوقعُت " ويف " زاد ادلعاد " ويكرر ىذاالقيم كما يف كتاب " إ من رلموع الفتاوى " وىو قوؿ اإلماـ ابن

 .يف كتبو رمحو هللا تعاىل فقعدوا أف البدع إمنا تكوف يف الدين كثَتًا
 

  / ادلهمة الثانية 

فإهنم سبسكوا وطريقة الصحابة وأىل العلم تدؿ على ذلك  ،حجة يف الدينإف من القواعد ادلتقررة أف النص العاـ 
طالبت أبا بكر حبقها من وشلا استدؿ بو األصوليوف على ذلك أف فاطمة رضي هللا عنها وأرضاىا  ،بالعمومات

. لكن أبا بكر رضي ( اأْلُنْػثَػيَػُْتِ  َحظِّ  ِمْثلُ  لِلذََّكرِ  َأْواَلدُِكمْ  يف  اّللَُّ  : )يُوِصيُكمُ ادلَتاث سبسكًا بالعمـو يف قولو تعاىل
 .ورثوفهللا عنو أورد ذلا الدليل اخلاص يف أف األنبياء ال يُ 

 همأف ننظر إىل ىديو  السلف الصاحل، ألصل يف النص العاـ أنو حجة لكن جيب علينا أف نعمل بو كما عمل بواف
ة كما ذكر ىذا مللوف العاـ من األدلة اجمليجعف ،الدليل اجململ :كاف السلف يسموف النص العاـ  ، فقدوفعلهم

لقاسم بن سالـ والشافعي ا وع الفتاوى " وعزا ذلك أليب عبيدشيخ اإلسالـ ابن تيمية يف " اجمللد السابع من رلم
محد رمحو هللا تعاىل األدلة اجململة لذا كتب اإلماـ أ محد ومجع من أئمة السنة كانوا جيعلوف الدليل العاـ منواإلماـ أ

سالة وىي موجودة يف كتاب   " السنة للخالؿ " وأرودىا شيخ اإلسالـ يف " رلموع فتاواه " أف كثَتاً من البدع ر 
عتصاـ " وشيخ اإلسالـ يف كتابو " ص على ىذا الشاطيب يف كتابو " االدخلت على األمة من األدلة العامة ون

 .أف ننظر لفهم السلف ذلذا النص العاـالنص العاـ ستدالؿ بن مطالبوف عند االاقتضاء الصراط ادلستقيم " لذا ضل
سنة كما أف فعلهم  من العمل، رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم وصحابتو وومن ادلهم للغاية أف تعلم أف ما ترك

 سكوسب ،ذكر أف الزكاة ال تكوف يف اخلضرواتالشافعي يف كتابو "الرسالة" فنص على ذلك اإلماـ  وقد ،سنة
" وقد نص على ىذا الشاطيب يف كتابو  ،فجعل الًتؾ سنة كما أف الفعل سنة الزكاة يف اخلضروات،إخراج  بًتكهم

يضاً يف مواضع من أة " وذكره ينشيخ اإلسالـ يف " القواعد النوراوذكر ىذا  ،عتصاـ "ادلوافقات " ويف كتاب " اال
اد " ويف إغاثة ماـ ابن القيم يف كتابو " زاد ادلع" رلموع الفتاوى " ويف كتابو " اقتضاء الصراط ادلستقيم " وذكره اإل

هللا عليو وسلم سنة كما  إذاً فعل النيب صلى ،يضًا ابن رجب يف كتابو " جامع العلـو واحلكم "اللهفاف " وذكره أ
إذا تبُت ىذا فإنو إذا تعارض النص العاـ مع السنة الًتكية وىي ترؾ النيب صلى هللا عليو وسلم  ،سنة أف تركو

وإذا  ،أصحابو مع إمكاف فعلهم وال مانع دينعهم فإف ىذه السنة الًتكية زبصص اللفظ العاـ وتقيد اللفظ ادلطلقو 
بن تيمية يف كتابو " اقتضاء الصراط اعارضها القياس صار القياس قياسًا فاسداً كما نص على ىذا شيخ اإلسالـ 
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 بقولو تعاىل: تدؿسي أدبار الصلوات مستحب واء اجلماعإف الدعا :فعلى ىذا لو قاؿ لك قائل ،ادلستقيم "
أخرج الًتمذي من حديث . ودبا ( َلُكمْ  َأْسَتِجبْ  اْدُعوين  رَبُُّكمُ  )َوقَاؿَ  وبقولو تعاىل: َوُخْفَيًة(، َتَضرًُّعا َربَُّكمْ  )اْدُعوا

( أدبار الصلوات ادلكتوباتو ي الدعاء أمسع قاؿ: ) يف أجواؼ الليل أيب أمامة أف النيب صلى هللا عليو وسلم ُسئل أ
 .إىل غَت ذلك من األدلة

فإف تركهم لعبادة مع إمكاف فعلها وال مانع  ،ذلذا الفعلبًتؾ النيب صلى هللا عليو وسلم وصحابتو  فَتد عليو:
 .فًتكهم خيصص اللفظ العاـ ،كما أف فعلهم سنة  ،دينعهم سنة

قاؿ إف ي هللا عليو وسلم ترؾ أكل الضب فال صلىوقد اعًتض بعض أىل البدع على ىذا كالغماري بأف النيب 
 تركو عبادة أو أف تركو سنة أو أف أكل الضب بدعة ألف النيب صلى هللا عليو وسلم ترؾ أكلو. 

والبدع تتعلق  ،وحبثنا يف البدع ،إف تركو للضب ليس على وجو التعبد :واجلواب على ىذه الشبهة الواىية أف يقاؿ
 .بأرض قومي ( ) إين ال أجده :لذا علل النيب صلى هللا عليو وسلم بقولو ،دلهمة األوىلبالعبادات كما تقدـ يف ا

إذاً تركو خيصص اللفظ العاـ ويقيد اللفظ ادلطلق بل إف تركو وترؾ صحابتو لعبادة مع إمكاف فعلها وال مانع دينعهم 
ت التربؾ بالنيب صلى هللا عليو فلو قاؿ لك رجل قد ثب ،صار قياسًا فاسداً  إذا صادمهاو  ،القياسمقدـ على 

لماذا ال يقاس على ذلك الصحابة وهللا تعاىل ف ،ولباسو ،ثبت التربؾ بذاتو، وبريقو صلى هللا عليو وسلم :وسلم
، فإف ارض بالسنة الًتكيةعَ يقاؿ: إف ىذا مُ جوابو أف ؟ ف( َحَسَنةٌ  ُأْسَوةٌ  اّللَِّ  َرُسوؿِ  يف  َلُكمْ  َكافَ  َلَقدْ  : )يقوؿ
وغَتىم من صحابة رسوؿ هللا صلى هللا  وعلي ،وعثماف ،مروع ل يفعلوا ذلك مع أيب بكر، ابة والتابعُتالصح

. ىذا أمر صادمو القياس صار القياس فاسداً  وإذا ،جةفًتكهم لو دين وحُ  ،فًتكوه مع إمكاف فعلو عليو وسلم،
عتصاـ " والشيخ الشاطيب يف كتابو " االو لذا نص ابن رجب يف كتابو " اإلذاعة "  ،ضبطعقل وأف يُ ينبغي أف يُ 

شيخنا ابن باز يف " فتاواه " وغَتىم من أىل العلم على أنو ال و "  العزيز احلميد سليماف بن عبد هللا يف " تيسَت
مع غَته صلى  وأف التربؾ خاص بو بدليل أف صحابتو ل يفعلوا ذلك ،يصح التربؾ بغَت النيب صلى هللا عليو وسلم

وأيضًا أال  ،فينبغي أال يغًت ويتوسع يف العموماتكد أف كثَتًا من البدع تدخل من العمومات سلم، وأؤ هللا عليو و 
 . يتوسع يف القياس يف باب العباداتيغًت و 
ىذا مقيد بقيد  أف العبادة ال يدخلها القياس وىذا ال يصح على اإلطالؽ بل  :عند كثَتين تفائدة شاع وأفيد

وىو أف القياس ال يدخل يف العبادة غَت  ادلغٍت " وأشار إليو الزركشي يف " البحر احمليط "يف "  كما أفاد ابن قدامة
ادلعقولة ادلعٌت أي اليت ال تضبط علتها أما ما تضبط علتها فيدخلها القياس لذا قولو صلى هللا عليو وسلم: )إذا 

أحدكم ال يدري أين باتت يده ( استيقظ أحدكم من نومو فال يغمس يده يف اإلناء حىت يغسلها ثالثًا فإف 
فإف أحدكم ال ) :احلديث سلرج يف الصحيحُت واللفظ دلسلم من حديث أيب ىريرة فعلل يف آخر احلديث بقولو
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فإنو  إذا كاف احلكم الشرعي معلـو العلة، والعلة فيو منضبطة: :فإذاً  ،فيعم نـو الليل والنهار (يدري أين باتت يده
 . يدخلها القياس

 
  الثالثة / ادلهمة 

ادة كما ذكر ذلك الشاطيب يف " أف نتابعو يف صفة العب :شلا ضلن مأموروف فيو من متابعة النيب صلى هللا عليو وسلم
شيخنا العالمة ابن عثيمُت يف رسالة صغَتة عظيمة يف العلم وىي " اإلبداع  ه أيًضاوذكر  ،عتصاـ وادلوافقات "اال

 .يف كماؿ الشرع وخطر االبتداع "
طاؼ وجعل الكعبة  والظاىر فثبت عن النيب صلى هللا عليو وسلم أنيف العمل  :منها ،أمور عدة لق بالصفةويتع

 فإذاً من طاؼ وجعل ،ابن عمر يف الصحيحُتوحديث  ،حديث جابر يف صحيح مسلم عن مشالو كما يدؿ عليو
وأيضًا من ادلتابعة يف  ،ىر العملنو خالف النيب صلى هللا عليو وسلم يف ظاالكعبة عن ديينو وقع يف البدعة أل

 أفاد ىذا شيخ اإلسالـ يف كتابوالصفة أف نعلم أف ادلتابعة يف النيات أبلغ من ادلتابعة يف العمل الظاىر كما 
ف ادلتابعة يف أ فذكر"قاعدة يف التوسل والوسيلة " ويف " رلموع الفتاوى " ويف كتابو " اقتضاء الصراط ادلستقيم " 

لدافع فينبغي لنا أف  وذلك أف النيب صلى هللا عليو وسلم إذا عمل عمالً  ،ادلتابعة يف العمل الظاىر النيات أبلغ من
يضاً زلمد قتضاء " مثااًل وذكره أتابو " االوذكر شيخ اإلسالـ ابن تيمية يف ك ،تابعو يف دافعو صلى هللا عليو وسلمن

م الصحابة إذا خرجوا إىل ادلقابر كما هللا عليو وسلم علَّ بشَت السهسواين يف " صيانة اإلنساف " وىو أف النيب صلى 
نسأؿ  :وفيو السالـ عليكم دار قـو مؤمنُت ...) :خرجو مسلم من حديث سليماف بن بريدة عن أبيو أف يقولواأ

حب يست :أخطأ وقاؿفتمسك هبذا من  و يف ادلقربة،لنفس ادلسلم يث دعاءففي ىذا احلد (هللا لنا ولكم العافية
ستدالؿ شيخ اإلسالـ ابن داللة ىذا احلديث فرد على ىذا االب امتمسكً  لنفسو لم أف يذىب للمقابر ليدعوللمس

وادلقصود ىو الدعاء للميت فمن خالف يف  ،تيمية وزلمد بشَت السهسواين وقاال : إف الدعاء للنفس جاء تبعاً 
 ، عليو وسلم يف النية ومقصد العمللنفسو فقد خالف النيب صلى هللا ا وذىب إىل ادلقابر ألجل أف يدعوىذ

ذىب إىل ادلقربة ليدعو  فإف النيب صلى هللا عليو وسلم ،وادلتابعة يف النيات أبلغ من ادلتابعة يف العمل الظاىر
ومن ذلكم تتبع طريق قد سلكو النيب صلى هللا عليو  ،ه لنفسو جاء تبعًا ال قصداً ودعاؤ  ،للميت وحث على ذلك

وقد أنكره عمر كما  ،ىذا من البدع ليصلي فيها، النيب صلى هللا عليو وسلم اصلى فيه كن اليتاألما  وسلم أو تتبع
 بَِنا فَػَقرَأَ  َحجََّها، َحجَّةٍ  يف  ُعَمرَ  َمعَ  ( عن ادلعرور بن سويد قاؿ: َخَرْجَنأ٘ٔ/ٕو ابن أيب شيبة يف مصنفو )خرجأ

ياَلِؼ قُػَرْيٍش(، اْلِفيِل(، َأْصَحابِ بِ  َربُّكَ  فَػَعلَ  َكْيفَ  تَػرَ  )َألَْ : اْلَفْجرِ  يف   َوالنَّاسُ  َوَرَجَع، َحجَّوُ  َقَضى فَػَلمَّا وَ)إِلِ
 َأْىلُ  َىَلكَ  َىَكَذا: »فَػَقاؿَ  َوَسلََّم، َعَلْيوِ  هللاُ  َصلَّى اّللَِّ  َرُسوؿُ  ِفيوِ  َصلَّى َمْسِجدٌ : فَػَقاُلوا «َىَذا؟ َما: »فَػَقاؿَ  يَػْبَتِدُروفَ 
، الصَّاَلةُ  ِفيوِ  ِمْنُكمْ  لَوُ  َعَرَضتْ  َمنْ  بِيَػًعا، أَْنِبَيائِِهمْ  آثَارَ  ُذواازبََّ  اْلِكَتاِب،  الصَّاَلةُ  ِفيوِ  ِمْنُكمْ  َلوُ  تَػْعِرضْ  لَْ  َوَمنْ  فَػْلُيَصلِّ
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ل  ألف النيب صلى هللا عليو وسلم لصالة يف ىذا ادلكاف؛التعمد والتقصد لعمر أنكر عليهم  . إذاً «ُيَصلِّ  َفاَل 
وادلتابعة يف  ،فمن تقصد الصالة فقد خالف النيب صلى هللا عليو وسلم يف النية وادلقصد ،تقصد الصالة فيوي

 .  النيات أبلغ من ادلتابعة يف العمل الظاىر
ستهالؿ هبذه ادلهمات الثالث وبعد ىذا ، لكن أردت االطوؿـ على ادلهمات ادلتعلقة بالبدعة يوالكال

 .تاب يف بعض ما أذكراقشة الكانتقل وإياكم دلن
بأف البدع ال تكوف إال يف العبادات وأف ما ل يتعبد بو فال تدخلو البدع  (:٘ٔكتابو )ص  ادلؤلف يف قرر أواًل:

إذًا قيد اإلحداث  (البدعة يف الشرع ىي ما أحدث يف الدين من غري دليل) : لذلك قاؿ وفقو هللا لكل خَت
إذاً  ،(أن يضاف ىذا اإلحداث إذل الدين): ومفصاًل ذلذا التعريفشارحًا  مث قاؿ بعد ذلكبكونو يف الدين 

لكن لألسف أكثر من ذكر الضوابط اليت مؤداىا أف البدعة  ،يف الدينيقر بأف البدع ال بد أف تكوف  ادلؤلف
مث  ختصارًا يف التميهدافقد ذكره أواًل  ه،ض ما ذكر بع وإليكم. وأكثر من األمثلة على ذلك ،تكوف يف غَت الدين

ذكر بعض القواعد  فقد شيئًا كثَتاً  الكتاب ؿ وكرر الكالـ حوؿ ىذا األمر وىو يبلغ منبعد ذلك بسط وأطا
القاعدة )(: ٖٕوليس الدين فقاؿ يف كتابو )ص والضوابط واألمثلة اليت حقيقتها أف البدعة دخلت يف أمور الدينا

الف، والدين ت: إلزام الناس بفعل شيء من العادات وادلعامالالرابعة عشرة ، وجعل ذلك كالشرع الذي ال ُيخ
وضع ) ذلك:ل، مثَّل دعةببال (، فحكم عليومن العادات وادلعامالت) :لوتأمل قو  ،(الذي ال يخعارض: بدعة

يكوف من أمور الدنيا ال  بشيء وىو ليس على وجو التدين والتعبدالناس  إلزاـ ،(ادلكوس يف معامالت الناس
الشرع الذي ) :ىنا يريد بقولو (وجعل ذلك كالشرع الذي ال ُيالف) :وقولو .بالبدعة فال يصح أف يوصفالدين 

 ىلوادلكوس ىل يتدين هبا ؟  ،ل بادلكوس يف معامالت الناسلذلك مثَّ أي يف التزامو ال يف التدين بو  (ال خيالف
لذا مثل ىذا  ،وىو معصية انيال وإمنا يفعلونو على وجو الدبال شك على وجو التدين ؟  وف اجلمارؾأخذي الناس 

 . بو ال يف ادلعامالت وأمور الدنياال يصح أف يوصف بأنو بدعة ألف البدع إمنا تدخل يف الدين وفيما يتعبد 
ري احلدود الشرعية يوتغ ،القاعدة اخلامسة عشرة : اخلروج على األوضاع الدينية الثابتة): (ٖٕيف )ص قاؿ

إذا جاءت دولة ربكم  ،حىت ديوت الرجم احملصن لزايناحكم  الشريعة أوضح ذلك دبثاؿ: جعلت (بدعة :ادلقدرة
وىذا أيضاً خطأ كبَت  ،بدعة فقط، يؤصل ادلؤلف ىنا أف ىذا عشرين سنة السجن ، وجعلت عقوبتو:بغَت شرع هللا

جعل حد  مثال ذلك:)ألف القـو ال يتعبدوف دبثل ىذا الفعل ومن ضوابط البدعة أف يتعبد هبا لذا قاؿ يف التمثيل 
هذا ليس من أمور الدين وإمنا ، حىت يقاؿ بأنو بدعة، فاً شرعي اً ىم ل جيعلوا العقوبة ادلالية حد (الزنا عقوبة مالية

 وكما نقلت أقواؿ أىل العلم يف ادلهمة األوىل.  ادلؤلفخلو البدع كما قرر دلذا ال ت ،من أمور الدنيا
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مشاهبة الكافرين فيما كان من خصائصهم من عبادة : القاعدة السادسة عشرة) (:ٖٕيف )ص قاؿ بعد ذلك
وأنو إحداث يف  ،أما مشاهبة الكافرين يف أف نتعبد فيما تعبدوا بو فال شك أنو بدعة :(أو عادة أو كليهما بدعة

تقدـ لذا  ،وال يداف بو ،بدعة ألنو شلا ال يتعبد بو وليس فحراـ أما مشاهبة الكافرين يف العادات وأمور الدنيا ،الدين
 .نفسو ادلؤلفكما أقر بذلك أف ضوابط البدعة أال يتدين هبا  

بادات مشاهبة الكافرين فيما أحدثوه دما ليس يف دينهم من الع :القاعدة السابعة عشرة): (ٖٕيف )ص قاؿ مث
 يعٍت اآلف إذا ،(سمى بادلوضات وادلوديالتتقليد الكافرين فيما يخ  :مثال ذلك أو العادات أو كليهما بدعة.

زلـر ألجل  : الصواب أنووىذا ادلوديل يف أصلو خاص بالكافرة ،فيو كافرة مثالً  بست موديل قلدتت امرأة ولجاء
د احلديث شيخ اإلسالـ ابن تيمية يف " االقتضاء " بو داود وجوَّ فيما خرج أمحد وأقوؿ النيب صلى هللا عليو وسلم 

قاؿ : ) من تشبو بقـو فهو  صلى هللا عليو وسلم أنوحديث ابن عمر من وحسنو احلافظ بن حجر يف " الفتح " 
جيعل مثل  وادلؤلف ىنا هبم،منهم ( إىل غَت ذلك من األدلة الدالة على حرمة التشبو بالكافرين فيما ىو خاص 

  .تقدـ أف ما كاف تشبهاً يف العادات فليس بدعة ألنو شلا ال يتدين بوو  ،ىذا بدعة
رع يف اإلسالم تيان بشيء من أعمال اجلاىلية اليت ال تش: اإلنة عشرةالقاعدة الثام): (ٖٕيف )ص قاؿمث 

وإمنا ىي من مجلة  ،تعبد هباال يُ  !تعبد هبا؟يُ ىل النياحة على ادليت  ،(النياحة على ادليت :لكمثال ذ بدعة.
توصف بأهنا ، لذا ال يصح أف يعٍت من مجلة ادلعاصي يف أمور العادات ال يف أمور العبادات ،ادلعاصي الدنيوية

يف  تمهيد، مث أطاؿال ادلؤلف يف أمجل ، وكما ذكرت سابقًا فقدذكر أمثاؿ ىذه األمور ادلؤلف، وقد أكثر بدعة
 .على ىذا النحو ذكر األمثلة ثنايا الكتاب، وأكثر من

 :(ٖٕيف )صقاؿ  :إذا فهم بعض الناس أهنا واجبة السنة يصريىا بدعة تقريره بأن فعل ثانًيا:
وىم خالف ما ىو عليو يف احلقيقة فهو عل ما ىو مطلوب شرعًا على وجو يخ إذا فخ : لتاسعة عشرةالقاعدة ا)

فإف  ،خالؼ ما يريد هللا من ىذه العبادة ، وقد يتوىم غَتهبعبادة مشروعة مسلم إذا تعبديعٍت:  (ملحق بالبدعة
السجدة والدىر يف صالة الفجر   التزام قراءة سوريت :مثال ذلك) :قاؿ ذلذه العبادة يعترب بدعة، عل ادلسلمف

قراءة سورة السجدة والدىر ثبتت عن النيب صلى هللا عليو وسلم يف الصحيحُت من حديث أيب  (كل يوم مجعة
 هنا واجبة وعلل احلنابلةأوكثَت من العلماء كاإلماـ أمحد وغَته ذىبوا إىل عدـ ادلداومة عليها حىت ال يعتقد  ،ىريرة

 فإف  داـو على ىذه القراءة يف الصالةال يعتقد فيها خالؼ ما شرعو هللا فلو أف رجالً ا أداىمؤ بتأويالت  وغَتىم
إف  :وىذا فيو نظر وإمنا غاية ما يقاؿ يف ىذا ،مداومتو بدعة دلاذا ؟ ألف غَته سيتومهها واجبة يقرر بأف ادلؤلف

فداـو  واجباً  ـ ال يتومهوف ىذا األمرويوضح ذلك لو كاف بُت قو  ،مداومتو تسببت يف البدعة ال أهنا بنفسها بدعة
فهو مالـ من جهة  بأنو واجب إذا تومهوا أما عندىم، بدعة تسبب يف حصوؿ على ىذا الفعل فإنو ال يوصف بأنو
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وإمنا الذي  ،صف فعلو بأنو بدعةو ال أف ي خالؼ ما ىو عليو، علىتسبب يف فهمهم لشيء من الشريعة  أنو
 .يوصف بأنو بدعة فهمهم ال فعلو

بعض ما يف الكتاب من غَت ترتيب يف ادلعلومات  استعرض ألمثلة على ىذه الطريقة وأريد أفقد أطاؿ من ذكر او 
 تقريباً على أرقاـ الصفحات. اً بقدر ما يكوف أكثرىا مرتب

وال زلت يف ػ القاعدة اخلامسة  يف (:ٕٔ)ص يقوؿ يف ثالثًا: دتثيلو مبثال اليناسب القاعدة اليت ذكرىا:
 :بسطًا فإذا عرفت خطأ األصل عرفت خطأ التفريع يقوؿ ذلك يف أثناء الكتاب سيكرر أنو دات وذكرتالتمهي

وجعل ىذه القاعدة ربت  (القاعدة اخلامسة: كل عبادة خمالفة لقواعد ىذه الشريعة ومقاصدىا فهي بدعة)
ولو أنو اختصر ىذه القواعد كلها بقولو التعبد هلل خبالؼ  (التقرب إىل هللا دبا ل يشرع) :أصل وىو األصل األوؿ

والواقع خالفو   ل أتقن التفصيللكنو أراد التفصيل وليتو دلا فصَّ  ،مال يشرعو رسوؿ هللا صلى هللا عليو وسلم لكفى
 لمثَّ و  (القاعدة اخلامسة: كل عبادة خمالفة لقواعد ىذه الشريعة ومقاصدىا فهي بدعة)قاؿ :  كما سًتى.

صلى بني العشائني ليلة أول تخ  ،وىي اثنتا عشرة ركعة ،صالة الرغائب :مثال ذلك) :قاؿف على ىذه القاعدة
 ،فإهنا تسمى بصالة الرغائب ؛وكذا صالة ليلة النصف من شعبان ،مجعة يف شهر رجب بكيفية خمصوصة

 من شهر رجب أوؿ مجعة يفىل صالة الرغائب وىي الصالة بُت العشائُت  (وىي مائة ركعة بكيفية خمصوصة
ة ىل يقاؿ إف صال !وما ادلقصد الذي زبالفو ؟ !ما القاعدة اليت زبالفها ؟ ؟!زبالف قاعدة من قواعد ىذه الشريعة

 ومن مقاصد الشريعة وما ىذا ادلقصد ؟ ال يوجد مقصد وال قاعدة زبالف داً ألهنا زبالف قاعدة ومقص الرغائب ربـر
 .ادلؤلفال ألجل قاعدة أخرى أو دلقصد آخر كما يقرره صالة الرغائب إال كوهنا بدعة 

 :قولو وىي الثالثةأف يذكر كالمًا ربت القاعدة  (ٜٖ)صيف أراد ادلؤلف  بعض تأصيالتو غري دقيقة: رابًعا:
 ىذا العنواف يف أصلو غَت دقيق من وجهُت :  (صغائر البدع من ادلتشاهباتالقاعدة الثالثة: )

 : الوجو األوؿ 

 .  البدع صغائرذكر البدع وكبارىا من ادلتشاهبات ال من احملكمات فال داعي إلفراد  أف صغائر
 الثاين :  الوجو 

يوىم يف مواضع أنو يرى أف البدع تنقسم إىل بدع كبائر وصغائر وأف ىذه الصغائر يف  أنو يف ثنايا كالمو
بسط أكثر من صفحة توىم ىذا   بعد ذلك أنو ال يريد ىذا األمر لكنوحكم صغائر الذنوب وإف كاف بُتَّ 

يف أكثر من  يف اإلعتصاـ ذكر الشاطيب يف اإلعتصاـ فإنو أنو تابع -وهللا أعلم-وسبب وقوعو يف ىذا 
يعٍت يقوؿ من البدع ما  ،م البدع إىل كبائر وصغائر كالذنوب منها كبائر وصغائرموضع ما يوىم أنو يقس
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 أنو ال يريد ىذا األمر فكاف ضع أو موضعُت بُتَّ ىو صغائر وليس من الكبائر لكنو بعد ذلك يف مو 
 ابع الشاطيب فيما أهبم من كالمو .أال يت ادلؤلفادلفًتض على 

  تكوهنا جزئية ليس  -1: صفانوصغائر البدع ما اجتمع فيها و ) : لصغائر البدع ػ اً ضابط مبيناً  ػ قاؿ بعد ىذا  
 .خبالؼ البدعة الكليةغائر البدع البدعة اجلزئية من ص يعٍت (كوهنا بالتأويل.  -2 .كلية

من اجلزئيات وىي كبَتة  من صفات هللا تعاىل أو اثنتُت أو ثالث ىذا خطأ كبَت وذلك أف تأويل صفة واحدةو 
 .فهذا يدؿ على أهنا كبَتة وليست صغَتة  الذي أوَّذلا ولوال التأويل كما يقوؿ الشافعي لكفر هبا

وبيان ذلك أن البدعة ): (ٕ٘-ٔ٘قاؿ يف )ص  تقييدىا:خامًسا: اإلطالق يف بعض األمثلة وعدم 
 اً بدع يريد – طائفة من البدع اإلمجاعية -2) :مث ذكر األمر األوؿ مث قاؿ يف األمر الثاين (اإلضافية تشمل ...

أي  ىنا ػ وهللا أعلم ػ يريد بصياـ الدىر ،(ى كوهنا بدعة كصيام الدىروىي األمور ادلتفق عل – عليها ارلمعً 
اـ الدىر مع العيدين وأياـ التشريق ألف ىذا رلمع على حرمتو أما صياـ الدىر بدوف العيدين وأياـ التشريق بصي

وثبت  ،ذىبوا إىل جوازهوالقاضي عياض أف اجلمهور من أىل العلم اجملموع " "و " فذكر النووي يف " شرح مسلم
 وعن عمر ،هللا عنها كما خرجو البيهقي وعن عائشة رضي ،صيامو عن طلحة بن عبيد هللا كما خرجو البخاري

باه يعٍت عمر سرد الصياـ يف آخر سنتُت من عمره إف أ :قاؿ ابن عمر جو ابن ايب شيبة،كما خر   رضي هللا عنو
حىت يتفق كالمو مع كالـ  ػ صياـ الدىر مع العيدين وأياـ التشريق وهللا أعلم ػ يريد ، فادلؤلفرضي هللا عنو وأرضاه

 حيث قاؿ قبل ذلك: ربط كالمو ىنا بأولو ادلقصودو  ،ف ىذا زلـر باإلمجاع كما ذكره القاضي عياضفإ ،أىل العلم
طائفة من البدع اإلمجاعية وىي  -2 ...جتهاديةالمجيع البدع ا -1 :وبيان ذلك أن البدعة اإلضافية تشمل)

أو  ؟!مع عليو فهو بدعة إضافيةيريد أف كل ما ىو رل : ىلىذا يف الواقع رلمل (دلتفق على كوهنا بدعةاألمور ا
وإف أراد  ،إف أراد الثاين فكالمو صحيح ؟عليو اومنها ما ليس رلمعً  ،يريد أف البدع اإلضافية منها ماىو رلمع عليو

وإف أراد ما يشاع من مسألة صياـ الدىر وىي ما  ،بالدىر أي مع صياـ العيدين وأياـ التشريق فكالمو صحيح
 بل ىو سلالف لقوؿ مجاىَت أىل العلم كما تقدـ .  ،يق فكالمو فيو نظرعدا العيدين وأياـ التشر 

كما ( ألين سأترؾ التكرار الذي وقع فيو فٔٚانتقل إىل ص) أىل العلم: أصيالتلت فهمو اخلطأ سادًسا:
ف أ ( مبيًنأٚقاؿ يف )ص .دلا ذكر ىذه التأصيالت رجع لذكرىا مع شرحها وضرب األمثلة عليها سابًقا ذكرت

)ىل ىناك بدعة  قاؿ: هم لفظي ليس خالفًا حقيقياً ذي قسموا الدين إىل بدعة حسنة وبدعة سيئة خالفال
 ،وإذل أحكام التكليف اخلمسة ،بني أىل العلم يف تقسيم البدعة إذل حسنة وسيئة حسنة؟ اخلالف واقع قدميًا

ا التقسيم إمنا ىو للبدعة اللغوية تفاق اجلميع على أن ىذ، وذلك اللفظياً  اوىذا اخلالف ميكن اعتباره خالفً 
وىذا فيو نظر   ،(وأن البدعة اليت توصف بأهنا حسنة إمنا ىي البدعة اللغوية .... اخل ،دون البدعة الشرعية
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عتصاـ " فإف الشاطيب يف " االالعلماء عليهم  أما ردُّ  ،العلماء عليهم كبَت ويرده تطبيق القائلُت بالبدعة احلسنة وردّ 
يف صحيحو،  البخاري ( كما خرجوالبدعة ىذه نعمت) م استدلوا بأمور : منها قوؿ عمر:هم ذكر أهنعلي دلا ردَّ 

 ل حيتج إىل والشاطيب ،قوؿ عمر يراد بو البدعة يف اللغة ال يف الشرع وشلا نبو عليو الشاطيب يف " االعتصاـ " أف
قتضاء" فإنو رد على القائلُت تيمية يف " اال و شيخ اإلسالـ ابنومثل ،جعلوا ىذا أصاًل عندىم مثل ىذا إال ألهنم

ادلراد بالبدعة ىنا  ادلتقدـ ذكره، وذكر أف ومن أدلتهم قوؿ عمر ، وبُت وجو األدلة اليت استدلوا هبا،بالبدعة احلسنة
 .يف اللغة ال يف الشرع

 .وا رأوا أف اخلالؼ حقيقيإذاً ىؤالء العلماء دلا ردُّ 
م البدع إىل األقساـ اخلمسة لبدعة احلسنة فمثاًل العز بن عبد السالـ قسَّ ومن جهة أخرى واقع القائلُت با

ضرب م تقسيمو فإنو دلا قسَّ  ،وكالمو قريب يف اجلملة من اخلالؼ اللفظي خبالؼ القرايف وىو تلميذه ،التكليفية
اًل من أف يسبح ثالثاً يذكر هللا بعد الصالة بد  لو أف رجالً  ذكريئة . البدع الس أمثلة يف البدعة احلسنة ىي من

ن جوَّز ن بعدىم مَ وىكذا مَ  ،إذًا القرايف توسع ،ىذه من البدعة احلسنة ، ذكر أفيسبح مائة مرة :وثالثُت
ز صالة الرغائب جعل ذلك من دلا نقل عن ابن الصالح أنو جوَّ  شامة بووأ ،جعلو بدعة حسنةو حتفاؿ بادلولد اال

وأنو  (،البدعة ىذه نعمت) :ز بدعة احتج بأهنا من جنس قوؿ عمروِّ وىكذا كل من أراد أف جي ،البدعة احلسنة
ََ  ،يوجد يف الدين بدعة دينية لكنها بدعة حسنة  بدليلُت :  اخلالؼ حقيقي ليس لفظياً  إذًا

  . الدليل األوؿ : ردود العلماء على القائلُت بأف يف الدين بدعة حسنة 

  : بدعة حسنة . صنيع القائلُت بأف يف الدين والدليل الثاين 

 صره حديث: )إذا اجتهد احلاكم...( على ادلسائل االجتهادية دون البدعة:سابًعا: ق
أف قػػػوؿ النػػػيب صػػػلى هللا عليػػػو وسػػػلم : ) إذا اجتهػػػد احلػػػاكم فأصػػػاب فلػػػو أجػػػراف وإف اجتهػػػد  (ٓٔٔيف )ص ذكػػػر

قصػره  ال يػدخل فيػو البػدع ألنػوصػنيعو أنػو  يدؿ على أف االجتهاد يالزمو األجر والثواب، وظاىرفأخطأ فلو أجر ( 
وقبػػل ذكػػر كػػالـ أىػػل العلػػم يف  علػػى ادلسػػائل االجتهاديػػة مقابػػل حػػديث: )وكػػل زلدثػػة بدعػػة، وكػػل بدعػػة ضػػاللة(،

واألجػر الثػاين علػى  ،األجػر األوؿ علػى حسػن نيتػو :الذي يصيب لو أجػراف :ادلراد باحلديثف أفهم يُ أف أريد  ،ىذا
أيضاً  وذىب إليو ي فيما نقلو عنو ابن عبد الرب يف " جامع بياف العلم وفضلو "إصابتو للحق كما ذكر ذلك الشافع

وفضػلو " وذكػره شػيخ اإلسػالـ ابػن تيميػة يف " اجلػواب الصػحيح " وغػَت واحػد الرب يف " جامع بياف العلػم ابن عبد 
فعػػل يف سػػػياؽ  (تهػػدإذا اج) فقولػػػو: ،وأجػػػر علػػى العمػػل ،أجػػػر علػػى النيػػة :جرينأف ادلػػراد بػػاألمػػػن مػػن أىػػل العلػػم 

تيميػة يف " رلمػوع  بػناشػيخ اإلسػالـ  ذكػرو  ،جتهػادالوادلراد باحلاكم أي العال الذي لػو آلػة ا ،الشرط فيفيد العمـو
أفػػرغ وسػػعو وبػػذؿ جهػػده فاجتهػػد فأخطػػأ فلػػو أجػػر  فإنػػو إذا ،دواهػػجتىػػذا عػػاـ حػػىت ألىػػل البػػدع إذا ا الفتػػاوى " أف

 (: وذىبػت طائفػة إىل أنػو الٜٕٔ/ٖقػاؿ ابػن حػـز يف الفصػل ) ،ال يثػاب عليػوو خبالؼ العمل نفسو فإن ،على حسن نيتو
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 مػػأجور فإنػػو احلػػق أنػػو رأى دبػػا فػػداف ذلػػك مػػن شػػيء يف اجتهػػد مػػن كػػل وإف فتيػػا أو اعتقػػاد يف قالػػو بقػػوؿ مسػػلم يفسػػق وال يكفػػر
 الثػػوري وسػػفياف والشػػافعي حنيفػػة وأيب ليلػػى أيب ابػػن قػػوؿ وىػػذا واحػػد فػػأجر أخطػػأ وإف فػػأجراف احلػػق أصػػاب إف حػػاؿ كػػل علػػى
 مػنهم نعلػم ال عػنهم هللا رضػي الصػحابة مػن ادلسػألة ىػذه يف قػوال لػو عرفنػا من كل قوؿ وىو مجيعهم عن هللا رضي علي بن وداود

 أصال ا.ىػ خالفا ذلك يف
 ،ل السنةوىذا شلا ينبغي أف يفقهو أى ،كال  :أىل البدع ؟ فيقاؿ أليس ىذا يف الظاىر يعارض عداء :فإف قيل  

ضلن يف أحكاـ و  ،وعداء أىل البدع والتحذير منهم متعلق بالدنيا ،وذلك أف األجر وعدـ األجر متعلق باآلخرة
 ،من أىل اجلنة بدوف عذاب يكوفوقد يعلم هللا من حالو خَتاً ف ،لكالدنيا نضلل ىذا ونبدعو إذا اقتضى األمر ذ

 ومثل ،األجر وعدمو يتعلق بأحكاـ اآلخرة ذباىو؛ ألفجب هللا لو ونشنع عليو ونقـو بوالكن يف أحكاـ الدينا نضل
شيخ اإلسالـ ابن تيمية كثَتاً من أف ادلبتدع حيب دبا فيو من إسالـ ويبغض دبا فيو  ىايقرر ىذه ادلسألة مسألة أخرى 

د وشيخ اإلسالـ يري ،وىذا غَت صحيح ،وسلالف لكالـ السلف ،بعض إخواننا قد يظن أف ىذا خطأف ،من بدع
ألف ما  ؛وعدائو وىذا ال يتناىف مع بغضو والتشنيع عليو ،من حيث التأصيل دبا أنو مسلم حيب دبا فيو من إسالـ

ألف الكافر ال  ؛من الكافر اً وإف كاف خَت  ،حبيث استدعت أف نبغضو وأف نبدعو وأف نضللو عنده من بدعة أقوى
تدع فنحن من حيث اجلملة ضلب ادلبتدع من جهة ما وال عمل صاحل يبقى لو خبالؼ ادلب ،وال أجر لو ،دين عنده

يف أحكاـ الدنيا  بغضو ونعاديو وىذا واجب الشرع فجعلتنا ن تيلكن احملصل أف بدعتو قو  من إسالـ،فيو 
 . والتعامل معو 

 جعل التسبيح بادلسبحة بدعة من باب سد الذرائع ادلفضية إذل بدعة: ثامًنا:
باب سد الذرائع  :ادلوطن األول مواطن االجتهاد يف باب البدعة:...) (:ٛٔٔيف )ص قاؿ يف معرض كالـ لو

( : اختالف أىل العلم يف التسبيح بادلسبحة أىو بدعة أم ال؟ومن األمثلة على ذلك دلفضية إذل البدعة ...ا
يرجع وىذا خطأ وإمنا اخلالؼ يف ىذا  ،من األمثلة على وصف أمر أنو بدعة من أجل سد الذرائع جعل ىذا ادلثاؿ

 إىل أمرين : 
  عند أيب داود أف إحدى أزواج النيب صلى هللا عليو وسلم كانت الذي األمر األوؿ : إىل صحة احلديث

التسبيح بغَت األنامل  تسبح بالنوى وقد بُت الشيخ العالمة احملقق زلمد ناصر الدين األلباين أنو ل يصح
 وال عن صحابتو .  ملسو هيلع هللا ىلص عن رسوؿ هللا واألصابع 

 سبحة بدعة يرجع إىل قاعدة دخوؿ البدعة يف لثاين : القوؿ بأف التسبيح بادلاألمر ا
الوسائل وذلك أف من أراد أف يتخذ وسيلة ول يتخذىا النيب صلى هللا عليو وسلم وال صحابتو مع إمكاف 

 .  ادلؤلفألجل سد الذريعة كما ىو ظاىر كالـ  ال ،بدعة ازباذىم ذلا فإهنا

 جهلو بدليل ادلثال:بسبب  لتأصيل وادلثال عليوادلخالفة بني ا تاسًعا:
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لم عن الرسول صلى هللا عليو وسلم ترك ىذا الشرط الثالث : أن ال يكون قد عخ ) (:ٗٚٔ)ص قاؿ يف
تابعيهم، مع وجود السبب والتابعني و  رضي هللا عنهم، لم تركو عن السلف الصاحل من الصحابةأو عخ  ،التقييد

 وتابعيهم. الصحابة والتابعوف لصاحل:ف الالس إذاً  (ادلقتضي وانتفاء ادلانع
فعل ذلك على ىيئة يخ  ،استحسان الدعاء عند ختم القرآن الكرمي داخل الصالة :مثال ذلك) مث مثَّل فقاؿ:

، ومعلوم أنو دل يخنقل عن الرسول والتزامو كل سنة وادلداومة عليو ة مع إظهاره يف ادلساجد ادلرمروقة،مجاعي
لم، وال عن أحد من الصحابة رضي هللا عنهم، أو التابعني، أو تابعيهم الدعاء داخل صلى هللا عليو وس

وهبذا يظهر جليًا احلكم ببدعية ) إىل أف قاؿ:الصالة عند ختم القرآن الكرمي مع قيام ادلقتضي لذلك...( 
شرط أال يفعل فإنو  ،نفسو ادلؤلفويدؿ عليو تأصيل  ،ىذا احلكم فيو نظر ،(دعاء ختم القرآن الكرمي يف الصالة

ل قد ثبت عن وىذا الفع ُت وتابعيهم،ابعالصحابة والت ال السلف الصاحل منذلك النيب صلى هللا عليو وسلم و 
وسفياف  .وكاف سفياف ابن عيينو يفعلو ،كاف أىل مكة يفعلونو  :محد يف رواية حنبلاع التابعُت كما قاؿ اإلماـ أتبأ

يدؿ على أف لو أىل مكو  بل إف فعل ،ال يصح أف يوصف بأنو بدعة لفادلؤ تباع التابعُت فعلى تأصيل أمن 
تباع أفإنو لو كاف زلدثًا وجديدًا دلا ترؾ العلماء من  ،عندىم اً وكاف شائع ،التابعُت قبل سفياف كانوا يفعلونو

لم على استحباب ومجاىَت أىل الع ،فلما ل يفعلوا ذلك دؿ على أنو ليس بدعة ،كونو بدعة  إنكاره ولبينوا التابعُت
وىو قوؿ أيب حنيفة والشافعي وأمحد إال ظاىر الكالـ لإلماـ مالك رمحو هللا تعاىل ذكره  يف الصالة، ختم القرآف
على استحبابو أنو كاف شائعًا عند  وضح يف الداللةأفظاىر كالمهم جوازه، و  مجاىَت أىل العلم أما ،الطرطوشي

فإنو لو  ،ال بد أف يكوف شائعاً يف عهد التابعُت ومن قبلهم إذ ،التابعُت تباعأاحلراـ يف عهد أىل مكة يف ادلسجد 
 أحدث ألنكره أئمة السنة الذين ىم أغَت وأحرص على دين هللا . 

  تقييد ما أطلقو الشرع: عاشًرا:
األدعية من قبيل إذا كانت العبادة ادلطلقة  دعية والرقى:الشروط باخلاصة بتقييد األ) (:ٙٚٔ)ص قاؿ يف

مبنامها على التوقيف  ـ أعين الدعاء والرقية ـ وذلك أن ىذين البابني، أخرى الرقى فال بد من اعتبار شروطو 
تيمية  شيخ اإلسالـ ابن فقد بُتَّ  ،فهذا فيو نظر واالتباع التوقيف القوؿ بأف باب الرقية مبناه علىأما  ،(تباعالوا

ويدؿ  ،يف " أعالـ ادلوقعُت " أيًضا  ذلك ابن القيموبُتَّ  ،ويأف الرقى من باب الطب والتدا يف " رلموع الفتاوى "
، ال : )اعرضوا عليو رقاكمأف النيب صلى هللا عليو وسلم قاؿلذلك حديث عوؼ بن مالك الذي خرجو مسلم 

مجيعها  ومع ذلك أقرَّ  ،وكانت عندىم رقى قبل اإلسالـ ،حابةـ للصوكاف الكال ،(بأس بالرقى مال تكن شركاً 
 ىذا على أنو ال يشًتط يف الرقية التوقيف لكن يشًتط فيها أال تكوف شركاً .  فدؿَّ  ،أف ال تكوف شركاً بشرط 

 إدخالو العادات احملرمة يف باب العبادات ادلبتدعة:حادي عشر: 
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ولو   ،فهذا يندرج حتت اإلحداث يف الدينمسألة اختاذ األعياد احملدثة واالحتفال هبا،  ): (ٕٕٓ)ص يف قاؿ
األعياد  :نتو قاعدةوىذا ما بي   .وذلك أن اختاذ العيد حكم شرعي ،ىذا العيد يف أصلو من أمور العاداتكان 

 ( وأطاؿ الكالـ فيها.ٕٔٙىذه قاعدة ذكرىا يف )ص (توقيفية
اط  " اقتضاء الصر شيخ اإلسالـ يف بُتَّ  لذا ،البدعية وليس ،رمةاألصل يف األعياد احلُ أف  والتعليق على تقريره ىذا:

لذا األصل يف األعياد أهنا من  ،بدعة يصَتىاتعبد هبا الف أبعد ذلك  ذكر مث ،رمة األعياد غَت التعبديةحُ  ادلستقيم "
 .وأهنا توقيفية ،وليس ىناؾ دليل يدؿ على أهنا عبادات ،مجلة العادات

سناد صحيح والنسائي بإداود  بوأمنها ما خرج  على ىذا دلة كثَتةأوقد ذكر شيخ اإلسالـ  ،العيد زلـرإمنا و 
ادلدينة قدـ النيب صلى هللا عليو وسلم  :نس قاؿعن أ ادلراـ ابن حجر يف بلوغوصححو شيخ اإلسالـ يف االقتضاء و 

وال  :يقوؿ شيخ اإلسالـ (،بدلكم هللا خَتًا منهما يـو الفطر ويـو األضحىقد أ) :قاؿوذلما يوماف يلعبوف فيهما 
 ؿ إىل آخر ما ذكر رمحو هللا.ىذا على حرمة ما أبد فدؿَّ  ،يصح اجلمع بُت البدؿ وادلبدؿ

األعياد  لذلك اضطر بعضهم أف جيعل ،فقط ظن أف العيد كل ما يعودومن األخطاء الشائعة يف ىذا الزمن أف يُ 
فل احت :قاؿع فومنهم من تورَّ  ،وعيد الزواج إىل غَت ذلك جائز ،عيد ادليالد، و ف االحتفاؿ بالعيد الوطٍت، وأمباحة

وىذا من األخطاء الكبَتة فإف األمساء ال تغَت ادلسميات فواقع العيد كما  ،إىل غَت ذلك ،هبا لكن ال تسميها عيداً 
ويكوف  ،كل ما يعود من زماف أو مكاف :ابن القيم أوضح يف إغاثة اللهفافكالـ و  ،قتضاءنو شيخ اإلسالـ يف االبيَّ 

أما و  ،جتماعىذا ال يسمى عيدًا ألف ادلقصود ىو اال ع كل مخيس فإففمثاًل لو اتفقنا أف صلتم .لذاهتما اً مقصود
فإف ىذا  ،أو يـو فتح بلد معُت ،أو يـو توحيد البالد ،كيـو الوالدة  اً خبالؼ لو قصدنا زمناً معين ،جاء تبعاً فالزماف 

، مقصوداً و ادلكاف فإذا كاف الزماف أ ،إذًا الزماف ىنا مقصود ،فنجتمع ألجل ىذا اليـو ،اليـو يكوف مقصوداً 
فكل ما يعود من زماف أو مكاف مقصود فهو عيد  ،واحد فهذا يسمى عيداً ولو ل يفعلو إالجتماع جاء تبعًا واال

حتفاؿ دبولد النيب صلى هللا عليو الفعلى ىذا ا ،فإف تعبد بو ازداد حرمة لكونو عيدًا وبدعة ،يف الشريعة وىو زلـر
 أنو يتعبد بو وال دليل عليو فيكوف بدعة . و  ،أنو عيد :وسلم زلـر ألوجو منها

 جعلو كل مشاهبة للكافرين بدعة:ثاين عشر: 
، بدعة سالـ أف رلرد مشاهبة الكافرينكالمًا لشيخ اإلسالـ ابن تيمية ظن أف مراد شيخ اإل  (ٖٕ٘)ص يفنقل 

اإلسالـ يف االقتضاء  قاؿ شيخ ،ولو أكمل النقل عن شيخ اإلسالـ لتبُت لو خالؼ ىذا حىت يف باب العادات،
 (حترميًا أو تنزيهاً  :تهانة واإلمجاع على قبح البدع وكراىع األدلة الدالة من الكتاب والسيفجم) (:ٖٕٗ/ٔ)

لكنها  ،وإف كانت البدعة يف نفسها زلرمة ،ما يدؿ على التنزيو ، ومنهايعٍت ىذه األدلة منها ما يدؿ على التحرمي
 ،وأهنا مشاهبة للكافرين ،أهنا بدع حمدثة :فيجتمع فيها ،ىذه ادلشاهبات فيهاتندرج )، مث قاؿ:ذبتمع يف النهي

تضح لو إىل ىنا نقل ادلؤلف، ولو أنو أكمل كالـ شيخ اإلسالـ ال د من الوصفني موجب للنهي(وكل واح
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أف كل مشاهبة  (وعن ىذا لكونو بدعة ،فنهي عن ىذا لكونو تشبهاً ) :الؼ فهمو، فظن أف قوؿ ابن تيميةخ
أي  ،تمع فيها ادلشاهبة مع كوهنا بدعةاجوإمنا شيخ اإلسالـ يذكر مشاهبة  ،وقد وىم يف ىذا الظن ،بدعة هيف

يف مشاهبة  :يف زلظورين فإنو سيقع يتعبد هبا الكافروفبعبادة  يتعبد اآلف أف مسلماً  ، لنفرض مثالً تعبد هبا
 و.دبا ال دليل علي ألنو تعبد عة؛يف البد وقوعو ، ويفالكافرين

 إخراجو ما كان خاًصا بالكافرين من ادلشاهبة:ثالث عشر: 
دما ال يندرج حتت مشاهبة  .و فيوما ال اختصاص للكافرين بو ال تشب   :الضابط األول): (ٕٗ٘يف )ص قاؿ

تصال الووسائل ا ،كسائر ادلراكب  ،ستفادة من صناعاهتم الدنيويةاالمن األمثلة على ذلك الكافرين... و 
 فال يوافق بأنو ليس تشبًها، ،وىذا فيو نظر كبَت ،(ذا غري مندرج حتت ادلشاهبة ادلنهي عنهافه ،واإلعالم

ال كما يقوؿ إنو ليس  ،يعترب مشاهبة  أوؿ أمرىافعلها يف، ففإف ىذه الصناعات يف أوؿ أمرىا خاصة بالكفار
شيخ  وقد بُتَّ  راجحة،ومع ذلك جيوز استخدامو للمصلحة ال وىوتشبو زلـر فالصواب أنو خاص هبم تشبهاً 
هبم من باب سد  ت عن مشاهبة الكافرين فيما ىو خاصأف الشريعة هن قتضاءتيمية يف كتاب اال بناـ اإلسال
يف مواضع من "رلموع  أيًضا ، كما ذكر ىذه القاعدة راجحةالمصلحة لة جاز ليعنع سدًا للذر وما مُ  ،الذارئع

وىذه قاعدة  ،روضة احملبُت ""و "،الـ ادلوقعُت"أعو "،يف " زاد ادلعادابن القيم  ، وذكرهالفتاوى " وغَتىا من كتبو
هبم فيجوز أو يستحب أو جيب حبسب ما  اً وال يزاؿ خاص ،أف الكفار صنعوا السالح ردِّ لذلك لو قُ  ،نفيسة

كافرين هبة الة كمشايعوما منع سدًا للذر  ،ألف ىذا شلا يكوف اقتناؤه مصلحة راجحة ؛اً لكنو ليس زلرم ،حيتف بو
 جاز دلصلحة راجحة.

 ، دون تقييد ذلك بالتعبد هبا:بدعال من رابع عشر: إطالقو بأن فعل ادلعاصي يف العيد
 ،يةلق اللحكالتزين لو حب  ؛استقبالو بادلعاصي واحملرمات :من احملدثات ادلنكرة يف العيدو ) (:ٕٕٛقاؿ يف )ص

أطلق ىنا، ول يقيد ذلك بالتعبد هبذه  ،(لرجال والنساءختالط احملرم بني اواال ،ادلعازف مساعو  ،وإسبال الثياب
 وأف ادلعاصي ليست بدعة إذا ل يتعبد هبا.  ،وتقدـ أف البدعة ال تكوف إال فيما يتعبد بو ادلعاصي،

، وىي دليل دلا إشارةأف أشَت  كالـ آخر لكن الوقت ضاؽ عن ذكرىا مجيًعا، وأردت كما تقدـ ذكره  وبُت يدي
 اً من طلب علم) :يدققوا فيو كما قاؿ اإلماـ الشافعي خواين أف جيتهدوا يف ربصيل العلم، وأفإ دعو، وأىاوراء

 ،ـ ما أباحتو الشريعةحرِّ نُ ف ت وأخطاء،إذا ل نطلب العلم بدقة سنقع يف إمجاالف (،لئال يذىب دقيق العلم فليدقق
احلسٌت وصفاتو العلى أف يرزقٍت وإياكم العلم  أسأؿ هللا الذي ال إلو إال ىو بأمسائو ،بيح ما حرمتو الشريعةأو نُ 

نو ويل ذلك إ ،لسلوؾ الصراط ادلستقيم  ومجيع إخواين ادلسلمُت ادلؤلفوأف يوفقٍت وإياكم و  ،النافع والعمل الصاحل
 والقادر عليو.

 


