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احلمد هلل مالك يوـ الدين إلو األولُت واآلخرين ،الذي أرسل رسلو مبشرين ومنذرين ،وأعلى احلق وجعل أىلو ظاىرين،
وقمع الباطل وجعل أىلو مقهورين ،ونصر احلق وجعل الكائدين بو يف كيدىم خاسرين :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ [آؿ عمراف ،]٘ٗ :ﭽ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﭼ [األنفاؿ:
ٖٓ].
جعل للحق نوراً يرى من بعيد ،ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ [سبأ.]ٜٗ :
قذؼ بشهب احلق على الباطل فصار شلزقاً زلروقا ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ

[اإلسراء.]ٛٔ :

وقع احلق على الباطل من علو شاىق ﭽﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﭼ [األنبياء.]ٔٛ :
 أيَّا بعد /فقد ألف انعاليت أبى إسحاق إبزاهيى بٍ يىسى بٍ حمًد انشاطيب رمحو اهلل كتابو "االعتصاو" يف
لزوـ السنة وترؾ البدع ،وقد ذكر رمحو اهلل يف كتابو مجلة من ادلسائل النفيسة حىت صار كتابو مرجعاً لكثَت من أىل العلم
وطالبو يف مسائل السنة والبدعة ،لكنو رمحو اهلل كغَته من أىل العلم يصيب وؼلطئ ،وقد وقع رمحو اهلل يف كتابو ىذا يف
مجلة من األخطاء سواء يف مسائل العقيدة ،أو يف مسائل السنة والبدعة.
فمن ذلك أنَّو يقرر إثبات حدوث العامل بقياـ األعراض فيو كما سار على ذلك اجلهمية وأذنأّم من ادلعتزلة واألشاعرة
وغَتىم ،وذلك َّ
أف ما ال ؼللو من األعراض فهو حادث كما يزعموف ،وىو وإف مل يصرح بذلك لكنو نقل عن أيب بكر
الطرطوشي رمحو اهلل مبحثاً طويالً قاؿ يف آخره (ٕ:)ٕٖٚ /
احللُولِيَّ ِة والنُّص َِتيَِّة وأَ ْشب ِ
الصانِ ِع إَِّال بِثب ِ
وث الْعا َِمل وإِثْػب ِ
(( ِألَنَّو َال طَ ِريق إِ ََل مع ِرفَِة ح ُد ِ
وت ْاأل َْعَر ِ
اى ِه ْم ِم َن الْغُ َالةِ.
ات َّ
ُ
اضَ ،وَك ُْ َ َ ْ َ َ
ُُ
َ َ َ
َ َْ ُ
اؿ الطَّرطُ ِ
وش ُّي َرِمحَوُ اللَّوُ تَػ َع َاَلَ ،وُى َو َح َس ٌن ِم َن التَّػ ْق ِري ِر )).
َى َذا َما قَ َ ْ
 قلت :وٖتسينو ىذا يعم كل ما ذكره الطرطوشي رمحو اهلل ،ومنو ىذه ادلسألة.
ويقرر أيضاً رمحو اهلل يف مواضع من كتابو "االعتصاو" مذىب التفويض الذي ىو من مذاىب األشاعرة وغلعل
نصوص الصفات من مجلة ادلتشابو ،ومن ذلك على سبيل ادلثاؿ قولو:)ٛ٘ٔ /ٕ( :
ي يػ ُق َوال ِف :أ َِمُّروا ى ِذهِ ْاأل ِ
ِ
ت وَال تَػتَػنَاظَروا فِيها :وِمثْػلُو َعن مالِ ٍ
ك،
ْح ٌ
(( َوقَ َ
وؿ َو ُّ
َحاد َ
َ
ُ َ َ ُ ْ َ
َ
الزْى ِر ُّ َ
اؿ ْاأل َْوَزاع ُّيَ :كا َف َمك ُ
يث َك َما َجاءَ ْ َ
ٍِ
يث ِيف ّْ ِ
ِ
يد ،وس ْفيا َف ب ِن عيػيػنَةَ ،ومعم ِر ب ِن ر ِاش ٍدِ ،يف ْاألَحا ِد ِ
ت. .
وىا َك َما َجاءَ ْ
الص َفات أَنػ َُّه ْم أ ََمُّر َ
َ
َو ْاأل َْوَزاع ّْيَ ،و ُس ْفيَا َف بْ ِن َسع َ ُ َ ْ َُ ْ َ َ ْ َ ْ َ
ِ ِ ِ
ِ
وؿ ،وخ ْل ِق آدـ علَى ص ِِ ِ
ِ ِ
يث مالِ ٍ
ك ِيف ُّ ِ
ِ
ور.
الس َؤاؿ َع ِن اال ْست َواء َم ْش ُه ٌ
ورتوَ ،وشْب ِه ِه َماَ ،و َحد ُ َ
َْ . .ضل َو َحديث النػ ُُّز َ َ َ َ َ ُ َ
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ِ
يع َما قَالُوهُ ُم ْستَ َم ّّد ِم ْن َم ْع ٌَت قَػ ْوِؿ اللَّ ِو تَػ َع َاَل :ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ [آؿ
َو َمج ُ

اؿ :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﭼ
عمرافْ ]ٚ :اآليَةٍَُ .بَّ قَ َ
وؼ َعْنوُ ُى َو
ص ِرػلَةٌ ِيف َى َذا الَّ ِذي قَػَّرْرنَاهُ ،فَِإ َّف ُك َّل َما َملْ َْغل ِر َعلَى الْ ُم ْعتَ ِاد ِيف الْ َف ْه ِم ُمتَ َشابِوٌ ،فَالْ ُوقُ ُ
[آؿ عمراف ]ٚ :فَِإنػ ََّها َ
ِ ِ ِ
َحَرى ِٔتَا َكا َف َعلَْي ِو َّ
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ،إِ ْذ لَ ْو َكا َف ِم ْن َشأِِِْ ُم اتػّْبَاعُ َّ
ْاأل ْ
الرأْ ِي َملْ يَ ُذ ُّموهُ َوَملْ
الص َحابَةُ الْ ُمتَّبِعُو َف لَر ُسوؿ اللَّو َ
ِ
ِِ
ِِ
ِ
ِ
يػَْنػ َه ْوا َعْنوَُ ،أل َّ
ُت )).
َح ًدا َال يػَ ْرتَضي طَ ِري ًقا ٍُبَّ يػَْنػ َهى َع ْن ُسلُوكوَ .كْي َ
ف َوَى َم قُ ْد َوةُ ْاأل َُّمة بِاتّْػ َفاؽ الْ ُم ْسلم َ
َف أ َ
ومن ذلك نفيو لبعض الصفات كقولو (ٔ:)ٖٓ٘ /
اإلس َالِـ م َذ ِاىب الظَّ ِ
اى ِريَِّة ِيف إِثْػب ِ
ِ ِ ِ َّ ِ
ص ػ؛ ِمن الْ َع ْ ِ
ب ػ الْ ُمنَػَّزهِ َع ِن النَّػ َقائِ ِ
الر ْج ِل،
ات ْ
اجلََوارِِح لِ َّلر ّْ
ُتَ ،والْيَ ِدَ ،و ّْ
َ
َ
(( َومثَالُوُ يف ملة ِْ ْ َ ُ
ت لِْلمح َدثَ ِ
والْوج ِو ،والْمحس ِ
اجلِه ِة . . . . . .و َغ َِت َذلِ َ ِ
ِ
ات )).
َ ْ
ك م َن الثَّابِ ُ ْ
وساتَ ،و ْ َ
َ َْ َ َ ْ ُ َ
ومن ذلك متابعتو لألشاعرة يف الكالـ النفسي فقد قاؿ:)ٛٗٗ-ٖٛٗ /ٕ( :
احلر ِ
َّامنَ :ك َالـ الْبا ِري تَػع َاَل إَِّظلَا نَػ َفاه من نػَ َفاه وقُوفًا مع الْ َك َالِـ الْم َال ِزِـ لِ َّ ِ
ِ
ؼَ ،وُى َو ِيف َح ّْق الْبَا ِري ُزلَ ٌ
اؿَ ،وَملْ
َ
ُ َ
ُ َْ ُ ُ ََ
لص ْوت َو َْْ
ُ
(( َوالث ُ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ب ،إِ ْذ َال يػْنح ِ
ِ
ص ُر الْ َك َال ُـ
ص ِح ٍ
الر ّْ
يٍ َالئِ ٍق بِ َّ
يَق ْ
ف َم َع إِ ْم َكاف أَ ْف يَ ُكو َف َك َال ُموُ تَػ َع َاَل َخا ِر ًجا َع ْن ُم َشابػَ َهة الْ ُم ْعتَاد َعلَى َو ْجو َ
َ َ
ِ
اؿ ،فَ َكا َف ِمن حق ِ
فِ ِيو َع ْق ًالَ ،وَال َْغل ِزُـ الْ َع ْق ُل بِأ َّ
َخبَا ِر
َف الْ َك َال َـ إِذَا َكا َف َعلَى َغ َِْت الْ َو ْج ِو الْ ُم ْعتَ ِاد ُزلَ ٌ
ّْو الْ ُوقُ ُ
وؼ َم َع ظَاى ِر ْاأل ْ
ْ َ
ُرلََّرًدا )).
ومن ذلك متابعتو لألشاعرة يف مذىبهم يف الرؤية فقد قاؿ (ٕ:)ٖٛٗ /
ِ
(( و َّ ِ
َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
يل ِيف الْ َع ْق ِل يَ ُد ُّؿ َعلَى أَنَّوُ َال ُرْؤيَةَ إَِّال َعلَى الْ َو ْج ِو الْ ُم ْعتَ ِاد ِعْن َدنَا ،إِ ْذ ؽلُْ ِك ُن
َ
الساب ُعُ :رْؤيَةُ اللو يف ْاآلخَرة َجائَزةٌ ،إ ْذ َال َدل َ
ضل ِجس ٍم َشف ٍ
ِ ٍ
الرْؤيةُ علَى أَوج ٍو ص ِحيح ٍة لَيس فِيها اتّْص ُ ِ ٍ
ِ
َّاؼ َوَال َغْيػ ُر
اؿ أَشعَّة َوَال ُم َقابػَلَةٌ َوَال تَ َ
أَ ْف تَص ٍَّ ُّ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ
ص ُّوُر ج َهة َوَال فَ ْ ُ ْ
ِ
ِ
ذَلِك ،والْع ْقل َال َغل ِزـ بِامتِن ِاع َذلِ ِ
َّص ِد ِيق
َ َ َ ُ ُْ َْ
َ
صوِر ِيف النَّظَ ِر أ َْميَ ُلَ ،والش َّْرعُ قَ ْد َجاءَ بِِإثْػبَاِتَا فَ َال َم ْعد َؿ َع ِن الت ْ
ك بَد َيهةًَ ،وُى َو إِ ََل الْ ُق ُ
)).
ومن ذلك كالمو يف ادليزاف والصراط فقد قاؿ (ٕ:)ٕٛٗ /
ِ
ِ
َّاِن :مسأَلَةُ الْ ِميز ِاف ،إِ ْذ ؽلُْ ِكن إِثْػباتُو ِميزانًا ِ
ِ
اؿ َعلَى َو ْج ٍو َغ َِْت
وز ُف فِ ِيو ْاأل َْع َم ُ
يق بِالدَّا ِر ْاآلخَرةَِ ،وتُ َ
يحا َعلَى َما يَل ُ
َ
ُ َ ُ َ َ
صح ً
(( َوالث َ ْ
ات ِعْن َدنَا ِيف الْعاد ِ
اؿ َ -ال تُوز ُف وْز َف الْموزونَ ِ
َف أَنْػ ُفس ْاأل َْعَر ِ
ي ،نػَ َع ْم يُِقُّر الْ َع ْق ُل بِأ َّ
ات َ -وِى َي
اض َ -وِى َي ْاأل َْع َم ُ
َع ِاد ٍّ
َ َ َ ُْ
ََ
َ
ِ
ِ
ٍ
ِ ِ ِ
ِ ِ
َّ
وز ُف بِ َعْينِ َها.
س ْاأل َْع َم ِاؿ تُ َ
َج َس ُاـَ ،وَملْ يَأْت ِيف النَّػ ْق ِل َما يػُ َع ّْ َ
ْاأل ْ
ُت أَنَّوُ َكم َيزاننَا م ْن ُك ّْل َو ْجو ،أ َْو أَنَّوُ عبَ َارةٌ َعن الثّْػ ْقل أ َْو أَف نَػ ُف ُ
احلمل إَِّما علَى التَّسلِي ِم ،وى ِذهِ طَ ِري َقةُ َّ ِ
ِ
َّص ِد ِيق ِم ْن
فَ ْاأل ْ
َخلَ ُق َْ ْ ُ َ
ت َعْنػ ُه ْم إَِّال ُرلََّرُد الت ْ
الص َحابَة َ -رض َي اللَّوُ َعْنػ ُه ْم  ،-إِ ْذ َملْ يػَثْبُ ُ
ْ ََ
س الْ ِميز ِاف أَو َكي ِفيَّ ِة الْوْزِفَ .كما أَنَّو َمل يػثْبت عْنػهم ِيف ّْ ِ
ِ ٍ
ك بِِو
ت َعْنػ ُه ْم ِيف الْ ِم َيز ِاف .فَػ َعلَْي َ
الصَراط إَِّال َما ثػَبَ َ
َ ُ ْ َُ ْ َ ُْ
َغ َْت َْْتث َع ْن نػَ ْف ِ َ ْ ْ َ
الص َحابَِة َ -ر ِض َي اللَّوُ َعْنػ ُه ْم .-
ب َّ
فَػ ُه َو َم ْذ َى ُ
ِ
فَِإ ْف قِيل :فَالتَّأْ ِو ِ
اخلَا ِر َج ِة )).
اب التَّأْ ِو ِيل َعلَى َى َذا ِم َن الْ ِفَرِؽ ْ
ِج َع ْن طَ ِري َقت ِه ْم ،فَأ ْ
َص َح ُ
يل إذًا َخار ٌ
ُ
َ
ِ
ٍ
ِ
فتأمل كيف ذكر َّ
أف مذىب الصحابة يف ادليزاف والصراط التسليم ،ويريد بذلك التفويض لقولو( :م ْن َغ َْت َْْتث َع ْن
س الْ ِميز ِاف أَو َكي ِفيَّ ِة الْوْزِفَ .كما أَنَّو َمل يػثْبت عْنػهم ِيف ّْ ِ
ت َعْنػ ُه ْم ِيف الْ ِم َيز ِاف.
الصَراط إَِّال َما ثػَبَ َ
َ ُ َُْ ْ َ ُْ
نػَ ْف ِ َ ْ ْ َ
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قِيلَ :ال ِألَ َّف ْاألَصل ِيف َذلِك التَّص ِد ِيق ِٔتا جاء :الت ِ
ِ
اج إِلَْي ِو ِيف بػَ ْع ِ
ض
يم َْزل ً
َ ْ
ضا ،أ َْو َم َع التَّأْ ِو ِيل نَظٌَر َال يػَْبػعُ ُد :إ ْذ قَ ْد ُْػلتَ ُ
َ ََ ْ
َّسل ُ
َْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ك التَّأْ ِو ِيل أ ََّوًال،
يب َّٔا؛ فَِإنَّوُ ُسلَال ٌ
َحاديث َم ْسلَ َ
ف َذلُ ْمَ .سلَ َ
َصلَوُ ِيف ت ْل َ
الْ َم َواض ِعٓ ،ت َالؼ َم ْن َج َع َل أ ْ
ك ِيف ْاأل َ
ك ْاأل ُُمور التَّكْذ َ
َف الت ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َسلَ ُم).
يم أ ْ
يل أ َْو َع َد ُموُ َال أَثػََر لَوُ؛ ألَنَّوُ تَاب ٌع َعلَى ك ْلتَا الطَّ ِري َقتَػ ُْت ،أل َّ ْ
َّسل َ
فَالتَّأْو ُ

ومن ذلك كالمو يف ادلهدي ادلنتظر من آؿ البيت من ولد احلسن فإنَّو تكلم ادلهدي بن تومرت الذي ادعى أنَّو ادلهدي
ادلنتظر فقاؿ (ٕ (( :)٘ٛ٘ /وَك َذب ،فَالْمه ِد ُّ ِ
الس َال ُـ )).
يسى َعلَْي ِو َّ
َ َ َْ
يع َ
وما قالو ىا ىنا خالؼ األدلة ادلتواترة يف إثبات ادلهدي ادلنتظر من آؿ احلسن رضي اهلل عنو.
وقد وقع انعاليت انشاطيب رمحو اهلل يف أخطاء غَت ىذه يف ىذا الكتاب وقد ألفت بعض الرسائل يف بياف ما وقع فيو
انشاطيب رمحو اهلل من األخطاء العقدية يف ىذا الكتاب ويف غَته.
والذي نريد بيانو في ىذه المقدمة أنَّو ال ينبغي أف تؤخذ مجيع مسائل كتاب "االعتصاو" مأخذ ادلسلمات بل ال
بد أف توزف ٔتيزاف الكتاب والسنة وما كاف عليو سلف األمة.
 واعهى وفقك اهلل َّ
أف من مجلة ادلسائل اليت أخطأ فيها انعاليت انشاطيب رمحو اهلل ادلسألة اليت وضعنا ىذا الكتاب يف
بياِا ،وىي تقسيم البدعة إَل كلية وجزئية ،وجعل الكلية من الكبائر ،واجلزئية من الصغائر.
وقد اغًت بكالـ انعاليت انشاطيب بعض طالب العلم وأخذوىا مأخذ ادلسلمات.
ودلا كاف ىذا التقسيم يف غاية من اخلطورة على ادلنهج السلفي كما سيأٌب إيضاح ذلك ٔتشيئة اهلل تعاَل كتبت ىذه
الكلمات يف مناقشة ما ذكره انعاليت انشاطيب رمحو اهلل.
فأقىل يستعيناً باهلل تعاىل:
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فصم :في بياٌ خطأ حقطيى انبذعت إنى كهيت وجسئيت ،وجعم انكهيت يٍ انكبائر ،وانجسئيت يٍ
انصغائر "انهًى"
قسم انعاليت انشاطيب رمحو اهلل البدعة إَل كلية وجزئية فقاؿ يف [االعتصام] (ٕ:)ٖٜ٘-ٖٜٗ /
 أقولَّ :
ِ
اخلَلَل الْواقِ ُع بِسبَ ِ
(( والث ِ
َّاِن :أ َّ
ب الْبِ ْد َع ِة ُكلّْيِّا
ع تَػْنػ َق ِس ُم إِ ََل َما ِى َي ُكلّْيَّةٌ ِيف َّ
الش ِر َيع ِة ،وإَِل ُج ْزئِيَّ ٍةَ ،وَم ْع ٌَت َذل َ
َف الْبِ َد َ
َ
ك أَف يَ ُكو َف ْ ُ َ َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اخلََوارِِج ِيف قَػ ْوذل ْم:
ِيف َّ
َّحسُت َوالتَّػ ْقب ِ
ص ًارا َعلَى الْ ُق ْرآفَ ،وبِ ْد َعة ْ
ُتَ ،وبِ ْد َعة إنكار األَخبار ُّ
يٍ الْ َع ْقليّْ َ
الش ِر َيعةَ ،كب ْد َعة الت ْ
السنّْػيَّة اقْت َ
ِ
ِ
الش ِريع ِة دو َف فَػرٍع ،بل ٕتدىا تَػْنتَ ِظم ما َال يػْنح ِ
ص ُر
ص فَػ ْر ًعا ِم ْن فُػ ُر ِ
ك ِم َن الْبِ َد ِع الَِّيت َال َٗتُ ُّ
ْم إَِّال للَّ ِوَ ،وَما أَ ْشبَوَ َذل َ
َُ َ َ
وع َّ َ ُ ْ َ ْ
َال ُحك َ
وع ْ ِ ِ
ضَ ،كبِ ْد َع ِة التَّثْ ِو ِ
وع ُدو َف بػَ ْع ٍ
اخلَلَل الْ َواقِ ُع ُج ْزئِيِّا إَِّظلَا يأٌْب ِيف بػَ ْع ِ
اؿ
ض الْ ُف ُر ِ
ِم َن الْ ُف ُر ِ
الص َال ِة الَّ ِذي قَ َ
يب بِ َّ
اجلُْزئيَّة ،أَو يَ ُكو ُف ْ ُ
الر ْجلَ ْ ِ
ُتَ ،وَما أَشبو
يديْ ِنَ ،وبِ ْد َع ِة ِاال ْعتِ َم ِاد ِيف َّ
الص َال ِة َعلَى إِحدى ّْ
فِ ِيو َمالِ ٌ
ض َال ٌؿ ،وبدعة األَذاف وا ِإلقامة يف الْعِ َ
يب َ
ك :التَّثْ ِو ُ
ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
َّ
غَتىا َح َّىت تَ ُكو َف أَصالً َذلَا )).
َذل َ
ك .فَػ َه َذا الْق ْس ُم َال تَػتَػ َعدَّى فيو الْب ْد َعةُ َزلَل َهاَ ،وَال تَػْنتَظ ُم َْٖتتَػ َها َ
 أقولَّ :بُت انعاليت انشاطيب رمحو اهلل مرادة بالبدعة الكلية و َّأِا البدع اليت ىي عبارة عن أصل فيو عدة فروع فال
وبُت َّ
أف البدعة اجلزئية ىي ادلختصة ّتزئية ال تتعداىا وضرب لذلك
تقتصر على مسألة معينة جزئية ،وضرب أمثلة لذلكَّ ،
أمثلة أيضاً.
 ولو اقتصر انعاليت انشاطيب رمحو اهلل على ىذا ادلقدار لقلنا :ال مشاحة يف االصطالح ،ولكاف كالماً مستقيماً يدؿ

عليو واقع البدع ،لكنو َّ
تعد ذلك إَل ما ال يوافق عليو.
 فقال رمحو اهلل (( :)ٗٔ٘-ٖٜ٘ /ٕ( :فَالْ ِقسم األَوؿ إِذا ع َّد ِمن الْ َكبائِِر اتَّضٍ م ْغزاه ،وأَمكن أَف ي ُكو َف مْنح ِ
صًرا
َ َ َ َُ
َ ُ َ
ُ َ َ
ُْ
ِ
السبعِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يد ْاآلٌِب ِيف الْكتَ ِ
ت ُعم ِوـ الثّْػْنتَػ ْ ِ
العاماً فيو َوِيف َغ َِْتهَ ،ويَ ُكو ُف
اب والسنة سلصوصاً بو َّ
ُت ف ْرقٍَةَ ،ويَ ُكو ُف الْ َو ِع ُ
ُت َو َّ ْ َ
َداخ ًال َْٖت َ ُ
ِ
ِ
يل اللَّمم الْمرج ّْو فِ ِيو الْع ْفو الَّ ِذي َال يػْنح ِ
ِ ِ
ك الْ َع َد ِد ،فَ َال قَطْ َع على أ َّ
َف
ص ُر إَِل َذل َ
َما َع َدا َذل َ
َ َ
ك ػ وىو القسم الثاِن ػ م ْن قَب ِ َ َ ْ ُ
َُ
مجيعها من قَبِ ِيل الكبائرَ ،وقَ ْد ظَ َهَر َو ْجوُ انِْق َس ِام َها.
ِ
ِ
َف الْبِ َد ِ
ِ
ِ
ث :أ َّ
ضى األَدلة
الصغَائِِر َوالْ َكبَائِ ِرَ ،وَال َش َّ
ت انِْق َس ُام َها إَِل َّ
َوالثَّال ُ
ع م ْن مجُْلَة الْ َم َعاصي ػ َعلَى ُم ْقتَ َ
ك أ َّ َ
َف الْ َم َعاص َي قَ ْد ثػَبَ َ
ِ
الْمتَػ َقد ِ
ص وحدىا بِتَػع ِمي ِم الدُّخ ِ
ضى إِطالؽ التَّػ ْق ِسي ِم أ َّ
وؿ ِيف
ع تَػْنػ َق ِس ُم أَيضاًَ ،وَال ُٗتَ ُّ
ّْمة ػَ ،ونػَ ْوعٌ م ْن أَنواعها ،فَاقْػتَ َ
َف الْبِ َد َ
ْ
ُ
ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الْ َكبَائِِر ،أل َّ
ُت بِالتَّػ ْقسي ِم ق ْس ُم
يص م ْن َغ َِْت ُسلَ ّْ
صصَ ،ولَ ْو َكا َف َذل َ
َف َذل َ
ٍت َم ْن تَػ َق َّدـ م َن العلماء الْ َقائل َ
ك َٗتْص ٌ
ك ُم ْعتَبَػًرا َال ْستُثْ َ
ِ
ِ
صوف َعلَى أ َّ
االستثناء،
الصغَائِِر َوالْ َكبَائِِر ،إَِّال أ ََِّم َملْ يػَْلتَ ِفتُوا إَِل
ع ػ تَػْنػ َق ِس ُم إَِل َّ
َف الْ َم َعاص َي ػ َما َعدَّا الْبِ َد َ
الْبِ َد ِع ،فَ َكانُوا يػَنُ ّ
وأَطلقوا الْ َق ْو َؿ بِ ِاالنِْق َس ِاـ ،فَظَ َهَر أَنَّو َش ِام ٌل ِجلَ ِمي ِع أَنواعها.
ِ ِ
ِ
فِإف قِيل :إِف َذلِك التَّػ َفاوت َال دلِيل فِ ِيو علَى إِثبات َّ ِ
يل وأَثقل،
الصغِ ََتة ُمطْلَ ًقا ،وإَِّظلا يَ ُد ُّؿ َذل َ
ك َعلَى أ ََِّا تَػتَػ َف َ
َ َُ َ َ َ
اض ُل ،فَمْنػ َها ثَق ٌ
َ
اخلَِّفةُ ىل تَػْنت ِهي إَِل ح ٍّد تُػع ُّد الْبِ ْدعةُ فِ ِيو ِمن قَبِ ِيل اللَّمم؟ ى َذا فِ ِيو نَظَر ،وقَ ْد ظَهر معٌت الْ َكبَِتةِ
ومنها خفيف وأَخفَ ،و ْ َ ْ َ
َ
َ َ
َ َ
ٌ َ ََ َ ْ َ
ْ
َ
الصغَِتةِ ِيف الْمع ِ
اصي َغ َِْت الْبِ َد ِع.
ََ
َو َّ َ
ت َذلَا أَمراف:
وأَما ِيف الْبِ َد ِع فَػثَبَ َ

6

أَحدعلا :أ ََِّا مض َّ ِ
صب الْمبتَ ِدع نػَ ْفسو نَصب الْمستَ ْد ِر ِؾ علَى َّ ِ
ب الْ ُمكْتَ ِفي
ادةٌ للشَّا ِرِع َوُمَرا َغ َمةٌ لَوَُ ،حْي ُ
َُ
َ
الش ِر َيعةَ ،ال نَ ْ
ث نَ َّ َ ُ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ ْ
صَ
ِٔتَا ُح َّد لَوُ.
يٍ ،و ُّ ِ
ِ
َف ُك َّل بِ ْدع ٍة ػ وإِف قَػلَّت ػ تشر ِ
والث ِ
َّاِن :أ َّ
ك قَ ْد يَ ُكو ُف َعلَى ِاالنْ ِفَر ِادَ ،وقَ ْد
الص ِح ِ
ص ،أَو تَػ ْغيَِتٌ لألَصل َّ
كل َذل َ
َ
يع َزائ ٌد أَو نَاق ٌ
ٌ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يَ ُكو ُف ُم ْل َحقاً ٔتَا ُى َو َم ْش ُروعٌ ،فَػيَ ُكو ُف قَاد ًحا ِيف الْ َم ْش ُر ِ
وعَ .ولَ ْو فَػ َع َل أَحد مثْ َل ىذا يف نفس الشريعة عامداً لكفر ،إِذ ّْ
الزيَ َادةُ
ِ
ك بتأْويل فَ ِ
اس ٍد ،أَو برأْي
صا ُف فِ َيها أَ ِو التَّػ ْغيِ َُت ػ َّ
ُت َما قَ َّل ِمْنوُ َوَما َكثػَُر ،فَ َم ْن فَػ َع َل ِمثْ ِل َذل َ
قل أَو َكثُر ػ ُك ْفٌر ،فَ َال فَػ ْر َؽ بػَ ْ َ
َوالنُّػ ْق َ
ِِ
ٍ
ُت َما قَ ّل ِمْنوُ َوَما َكثػَُر ،أل َّ
اجلميع ِجنَاية ال ٖتتملها
َف
غالط َرآهُ ،وأ ْ
َحلََقو بادلشروع ،إِذا مل نُ َكف ّْْره؛ َملْ يَ ُك ْن ِيف ُحكْمو فَػ ْر ٌؽ بػَ ْ َ
َ
الش ِر َيعةُ ٍ
بقليل َوَال بكث ٍَت.
َّ
ٍ ٍ
ض ُد ى َذا النَّظَر :عموـ األَدلة ِيف َذ ّْـ الْبِ َد ِع ِمن َغ َِت استثناء ،فال فرؽ إذاً بػ ِ ٍ ِ ٍ
ص َل
ْ ْ
َْ َ
َويػُ َع ّْ َ
ُت ب ْد َعة ُج ْزئيَّةَ ،وبِ َد َعة ُكلّْيَّةَ ،وقَ ْد َح َ
َ ُُ ُ
الس َؤ ِاؿ األَوؿ والث ِ
َّاِن.
ْ
اب َع ِن ُّ
اجلََو ُ
َ
ِ
ث :فَ َال ُح َّجةَ فِ ِيو؛ أل َّ
َّـ ِم ْن َك َالِـ السلف الصا ح رضي اهلل
َف قَػ ْولَوُ َعلَْي ِو َّ
الس َال ُـُ " :ك ُّل بِ ْد َع ٍة َ
وأَما الثَّال ُ
ض ََللَةٌ"َ ،وَما تَػ َقد َ
ِ
الذ ّْـ فِيها .وظَهر أ ََِّا مع الْمع ِ
عنهم؛ يدؿ َعلَى ُع ُم ِوـ َّ
ك ِاالنِْق َس َاـ ،بَ ْل إَِّظلا يػَْنػ َق ِس ُم َما ِس َو َاىا ِم َن
اصي َال تَػْنػ َق ِس ُم َذل َ
َ َ ََ
َ َ ََ
ِ
ِ
الْمع ِ
اصي ،و ْاعتَِِب ِٔتَا تَػ َقدَّـ ِذ ْكره ِيف الْب ِ
اب الث ِ
اؿُ :ك ُّل
ب َى َذا التَّػ ْق ِر َير أَف يػُ َق َ
ُت لَ َ
َّاِن يػَتَبَػ َّ ْ
ََ
َ ُُ َ
َ ْ
ك عدـ الفرؽ فيها .وأَقرب عبَ َارًة تػُنَاس ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ض َها إَِل
ب بػَ ْع ُ
بدعة كبَتةٌ عظيمةٌ ،با ِإلضافة إَِل ُرلَ َاوَزةِ ُح ُدود اللَّو بِالتَّ ْش ِري ِع ،إَِّال أ ََِّا وإِف َعظُ َم ْ
ت ل َما ذَ َك ْرنَاهُ ،فإذا نُس َ
ض َها أَشد ِع َقابًا ِم ْن بَػ ْع ٍ
بػَ ْع ٍ
اعتِبَا ِر أ َّ
َش ُّد ِع َقابًا أَكِب ِشلَّا ُدونَوُ،
ض ،فَ ْاأل َ
ت ُرتَػبُها ،فَػيَ ُكو ُف ِمْنػ َها ِصغَ ٌار َوكِبَ ٌار ،إَِّما بِ ْ
َف بَػ ْع َ
ض تَػ َف َاوتَ ْ
ت الطَّاعةُ بِاتػّْب ِاع ُّ ِ
ِ
وب ِيف الْم ْفس َدةِ ،فَ َكما انْػ َقسم ِ
ِ ِ ِ
اعتِبا ِر فَػو ِت الْمطْلُ ِ
ِ ِ
صاحلِِ َها
السنَّة إَِل الْ َفاض ِل واألَفضل ،النْق َساـ َم َ
َ َ
ََ
َ
وإ َّما ب ْ َ ْ َ
َ َ
الصغَ ِر و ِ
ت الْبِ َدع ِالنْ ِقس ِاـ م َف ِ
إَِل الْ َك ِام ِل ،واألَكمل ،انْػ َقسم ِ
الك َِِبِ ،من ب ِ
اب النّْس ِ
ب
الرِذ ِؿ واأل َْرَذ ِؿ ،و ّْ
اس ِد َىا إَِل َّ
ُ
ْ َ
َ َ
ََ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ّْسبَة إِ ََل َما ُى َو أَكِب مْنوُ ،كما يكوف كبَتاً بالنسبة إَل ما ىو
َّيءُ َكبِ ًَتا ِيف نَػ ْفسو ،لَكنَّوُ َ
صغ ٌَت بالن ْ
واإلضافات ،فَػ َق ْد يَ ُكو ُف الش ْ
أصغر ِمْنوُ.
ُت لَ ِكن ِيف انِْقس ِاـ الْمع ِ
اؿ :الْمر ِض ُّي ِعْن َدنَا أَف ُك َّل َذنَ ٍ
اصي إَِل الْ َكبَائِِر َو َّ ِِ
ب
َوَى ِذ ِه الْعِبَ َارةُ قَ ْد َسبَ َق إِليها إِماـ ْ
َ ََ
احلََرَم ْ ِ ْ
الصغَائر فَػ َق َ َ َ
ِِ
ِِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ت
ك يػُ َق ُ
يم با ِإلضافة إَِل ُسلَالََف ِة اللَّ ِوَ ،ول َذل َ
اؿَ :م ْعصيَةُ اللَّو أَكِب م ْن َم ْعصيَة الْعبَاد قَػ ْوًال ُمطْلَ ًقا ،إَِّال أ ََِّا وإِف َعظُ َم ْ
كبَتة َو َعظ ٌ
ِ
ِ ِ
ض َها إَِل بَػ ْع ٍ
َّـَ .وَملْ يػُ َوافِ ْقوُ َغْيػ ُرهُ َعلَى َما قَ َ
ض تَػ َف َاوتَ ْ
ب بػَ ْع ُ
اؿ ،وإِف َكا َف لَوُ
ت ُرتَػبُػ َهاٍُ ،بَّ ذَ َكَر َم ْع ًٌت َما تَػ َقد َ
ل َما ذَ َك ْرنَاهُ ،فإذا نُس َ
ِ
ِ
وجو ِيف النَّظَ ِر وقَػع ِ
العلماء ػ،
ك ػ َح ْسبَ َما ذَ َكَرهُ َغْيػ ُرهُ ِم َن
ت ا ِإلشارة إِليو ِيف كتاب "ادلوافقات" ولكن الظواىر تأْىب َذل َ
َ ٌْ
َ َ
والظَّو ِاىر ِيف الْبِد ِع َال تأْىب َك َالـ ا ِإلماـ إِذا نػُّْزؿ علَيػها ػ حسبما تَػ َقدَّـ ػ فَصار اعتِ َقاد َّ ِ ِ
اد يَ ُكو ُف ِم َن
َ
الصغَائ ِر ف َيها يَ َك ُ
َ ََ ْ ُ
َ
َ ْ َ َ َْ َ
َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ص َار اعتقاد نفي كراىة التَّػْن ِزيوُ َعْنػ َها م َن الْ َواض َحات.
الْ ُمتَ َشأَّاتَ ،ك َما َ
حقو ،وَال ينظر إَِل ِخف َِّة األَمر ِيف الْبِ ْدع ِة بِالن ِ
ِ
ورِِتَا وإِف
فليُتَأ ََّم ْل َى َذا
َ
ّْسبَة إَِل ُ
ادلوضع أَش ّد التأَمل ،ولْيُػ ْع َط م َن ا ِإلنصاؼ َّ َ ُ
ُ
صَ
ْ
اؾ ،وأ ََِّا َمل تُ َك َّمل بػع ُد ح َّىت يوضع فِيهآِِ ،ت َال ِ
ص و ِاالستِ ْدر ِ
ِ
ص َاد َمتِ َها لِ َّ ِ ِ
ؼ َسائِ ِر
ْ
ْ َْ َ ُ َ َ َ
َدقَّت ،بَ ْل يُنظر إَِل ُم َ
لش ِر َيعةَ ،وَرْمي َها َذلَا بالنَّػ ْق ِ َ ْ َ
غض ِمن جانِبِها ،بل ِ
احب الْمع ِ
ِ
ٍ
صل ِمْنػ َهاُ ،م ِقّّر هلل ٔتخالفتو
الش ِر َيع ِة
ود َعلَى َّ
صيَ ِة ُمتَػنَ ّْ
الْ َم َعاصي فِإ َِّا َال تَػعُ ُ
ص ُ َْ
بتنقيص َوَال ٍّ ْ َ َ َ ْ َ
لِ ُم ْح َك ِمها.
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ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِِ
الش ِريع ِة ،والْبِ ْدعةُ ح ِ
ِ
اصلُ َها ُسلَالََفةٌ ِيف ْاعتِ َق ِاد َك َم ِاؿ
َو َحاص ُل الْ َم ْعصيَة أَنػ ََّها ُسلَال َفةٌ ِيف ف ْع ِل الْ ُم َكلَّف ل َما يػُ ْعتَػ َق ُد ص َّحتَوُ م َن َّ َ َ َ َ
الش ِريع ِة ،ولِ َذلِك قَ َ ِ
ِِ
َف رس َ ِ
ِ
ِ
صلَّى
اؿ َمال ُ
َّ َ َ َ
وؿ اللَّو َ
ك بْ ُن أَنس :م ْن أَحدث ِيف َىذه األُمة َشْيئًا َملْ يَ ُك ْن َعلَْيو َسلَ ُف َها فَػ َق ْد َز َع َم أ َّ َ ُ

وؿ :ﭽﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﮓ ﭼ [ادلائدة ]ٖ :إِ ََل ِ
اللَّوُ َعلَْي ِو وسلّم خاف الرسالة ،أل َّ
احلِ َكايَِة.
آخ ِر ْ
َف اللَّوَ تَػ َع َاَل يػَ ُق ُ

ت.
َّم ْ
َوقَ ْد تَػ َقد َ
اؿ :وأَي فِْتػنَ ٍة أَعظم ِم ْن أَف
اؿ :أَي فِْتػنَ ٍة ِيف َى َذا؟ إِظلا ِى َي أَمياؿ أَزيدىا .فَػ َق َ
َوِمثْػلُ َها َج َوابُوُ لِ َم ْن أَراد أَف ُْػل ِرَـ ِم َن الْ َم ِدينَ ِة َوقَ َ
وؿ اللَّ ِو صلَّى اللَّو علَي ِو وسلَّم؟  ، ...إَِل ِ
احلِ َكايَِة ،وقد تقدمت أَيضاً.
آخ ِر ْ
صَر َعْنوُ َر ُس ُ
ت فِ ْع ًال قَ َّ
تَظُ َّن أَنك فَػ َع ْل َ
َ
ُ َْ ََ َ
فِإذاً ال ي ِ
ص ٍُّ أَف يَ ُكو َف ِيف الْبِ َد ِع َما ُى َو صغَتة وال كبَتة.
َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
شاء اهلل أَنها تحقيق في تشعيب َىذه المسأَلة.
اب :أَن َذل َ
ْج َو ُ
فَال َ
ك يَص ُّح بطَ ِري َقة يُظْ ِه ُر إن َ
امل بِ َذلِك ،و َغيػر الْع ِ
ِ
ِ
ِ
ك أَف ِ
ِ ِ ِ ِ
امل بِ َك ْوَِِا بِ ْد َع ًة َعلَى
َو َذل َ
ص َّور أَف يَ ُكو َف َعال ًما ب َك ْوَِا ب ْد َعةً ،وأَف يَ ُكو َف َغْيػَر َع ٍ َ َ ْ ُ َ
ب الْبِ ْد َعة يػُتَ َ
َ
صاح َ
اطها وتَ ْش ِريعِها ،والْم َقلّْ ُد لَو فِيها .وعلَى ُك ّْل تَػ ْق ِدي ٍر فالتأْويل يص ِ
ُت ،و ُعلا :الْمجتَ ِه ُد ِيف ِ ِ
احبُوُ فِ َيها َوَال يػُ َفا ِرقُوُ إِذا
َ
ُ َ ََ
ض ْربػَ ْ ِ َ َ ُ ْ
ْ
َُ
َ َ ُ
استْنبَ َ َ
ح َكمنَا لَو ْتكم أىل ا ِإلسالـ ،فأما العامل ّٔا فإنَّو لو مل يتأوؿ مل يصٍ أف ينسب إَل أ َْى ِل ِْ ِ
ص ِاد ٌـ لِلشَّا ِرِع
َ ْ ُ
اإل ْس َالـ ،ألَنو ُم َ
ِ
ِ
ِ
الزياد ِة فِ ِيو ،أَ ِو النُّػ ْق ِ
اف ِمْنو ،أَو الت ْ ِ
ِِ ِ ِ
َّها ُم ْستَ ْح َسنَةٌ ،أَو
ُمَرا َغ ٌم للش َّْرِع بِ َّْ َ
ص ُ
َّح ِريف لَوُ ،فَ َال بُ َّد لَوُ م ْن تأْويل َك َق ْولو :ى َي ب ْد َعةٌَ ،ولَكنػ َ
َ
وؿ :إِ َِّا بِ ْدعةٌ ،ولَ ِك ٍّْت رأَيت فَُالنًا الْ َف ِ
اض َل يَػ ْع َم ُل َِّٔا ،أَو يأمر َِّٔا ،أَو ِيقُّر َِّٔاَ ،ولَ ِكنَّوُ يػَ ْف َعلُ َها ِحلَ ٍّظ عاجل؛ كفاعل الذنب
يػَ ُق ُ
َ َ
ِ
لقضاء حظّْو العاجل ِمن خو ٍ
ؼ َعلَى َحظّْو ،أَو فَِر ًارا ِم َن ِاال ْعِ ًَت ِ
السن َِّةَ ،ك َما ُى َو الشأْف الْيَػ ْوَـ ِيف َكثِ ٍَت ِشل َّْن
اض َعلَْي ِو ِيف اتػّْبَ ِاع ُّ
َ
ْ َْ
يُ َش ُار إِليو ،وما أَشبو ذلك.
وأ ََّما غَت العامل ّٔا ،وىو الواضع ذلا :فِإنَّو ال ؽلكن يػَ ْعتَ ِق َد َىا بِ َد َعةً ،بَ ْل ِى َي ِعْن َدهُ ِشلَّا يلحق بادلشروعاتَ ،ك َق ْوِؿ ِم ْن َج ْع ِل
ِِ
اإلثْػنَػ ْ ِ
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو و َسلَّم ،و َج ْعل الث ِ
يػَ ْوَـ ِْ
َّاِن َع َشَر ِم ْن َربِي ٍع األَوؿ ُم ْل َح ًقا بأَياـ األَعياد ألَنَّو
ص ُاـ ألَنو يػَ ْوُـ َم ْولد النِ ّْ
َِّب َ
ُت يُ َ
َ َ َ َ
ِ
ِ
اع والْغَنَاء ِشلَّا ي َّ ِِ ِ َّ ِ ِ
ب ِيف
ب األَحواؿ ُّ
الس َال ُـ ُولِ َد فِ ِيوَ ،وَك َم َن َع َّد َّ
َعلَْي ِو َّ
الس َم َ َ َ ُ
السنّْػيَّةَ ،أَو َرغ َ
تقرب بو إَل اللو بنَاءً َعلَى أَنَّو َْغلل ُ
الصلَو ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ات َدائِ ًما بِنَاءً َعلَى َما جاءَ يف ذلك حالة الوحدة ،أَو َز َاد ِيف ال َّش ِر َيع ِة أَحاديث
الدعاء َّْٔيئَة اال ْجت َم ِاع يف أَدبار َّ َ
ْذب علَي ِو ،وقَ ْد قَ َ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
صر ِيف َز ْع ِم ِو ُسنَّةَ ُزلَ َّم ٍد َ َّ َّ ِ َّ
ب َعلَ َّي
اؿ" :م ْن َك َذ َ
يل لَوُ :إنَّك تَك ُ َ ْ َ
َم ْك ُذوبَةً ليَػْن ُ َ
صلى اللوُ َعلَْيو َو َسل َم ،فَػلَ َّما ق َ
ِ
ت لَوُ.
ُمتَ َع ّْم ًدا فليتبوأْ َم ْق َع َدهُ ِم َن النَّا ِر"؛ قَ َ
اؿَ :ملْ أَكذب َعلَْيو ،وإَِّظلا َك َذبْ ُ
َّص ِمْنػ َها تأْويالً َعلَْيػ َها لَِق ْولِِو تَػ َع َاَل ِيف َذ ّْـ الْ ُكفَّا ِر :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ
أَو نػَق َ
ِِِ
كَ ،ولِ َما أَشبهو؛ أل َّ
َف خِب الواحد ظٍت ،فهذا كلو من قبيل
[النجم ، ]ٕٛ :فأَسقط ْاعتِبَ َار األَحاديث الْ َمْنػ ُقولَِة بِ ْاآل َحاد ل َذل َ
التأْويل.
ِ
وؿ :فال ٌف ادل ْقتَ َدى بو يعمل ّٔذا العمل ،أو يُفيت بو؛ َك ّْاٗتَ ِاذ الْغِنَ ِاء ُج ْزءًا ِم ْن أَجز ِاء
ك أَيضاً؛ ألَنو يػَ ُق ُ
وأَما الْ ُم َقلّْ ُد :فَ َك َذل َ
َف ُشيوخ التَّص ُّو ِ
طَ ِري َق ِة الت ِ
ؼُ قَ ْد ََِسعوه وتَػواج ُدوا علَي ِو ،و ِْ
ات بِسببِ ِو ،وَكتَم ِز ِيق الثػّْي ِ
اب ِعْن َد
م
ن
م
م
ه
ػ
ن
م
َّص ُّوؼ بناءً منهم َعلَى أ َّ ُ َ َ
َ
ُ ُ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ ََ َ ْ
َ
ص و ِسواه ألَِم قَ ْد فَػعلُوه ،وأَكثر ما يػقع ِمثل ى َذا ِيف ِ
ىؤالء ادلنتمُت إَِل التصوؼ.
اج ِد بِ َّ
َ ََ ُ ْ َ َ
َ ُ
الرقْ ِ َ َ ُ
التػ ََّو ُ
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ورٔتا احتجوا على بدعهم باجلنَيد ،والبِسطامي ،والشّْبلي ،وغَتىم؛ فيما ص ٍَّ عنهم ،أَو َمل ي ِ
ص ٍَّ ،ويػَْتػ ُرُكو َف أَف َْػلتَ ُّجوا بِ ُسن َِّة
ْ
َ
َْ
ُ
ْ
ِ
ِ
وفسرىا أَىلُها ادلكبّوف َعلَى فَػ ْهم َها
اهلل ورسولو صلَّى اهلل عليو وسلّم ،وىي اليت ال شائبة يف ىداىا ،إ َذا نػَ َقلها الْ ُع ُد ُ
وؿَّ ،
ُ
ِ
ِ
ِ
ضى ُمْنتَ ٍم إَِل ا ِإلسالـ
َّه ْم َم َع َذل َ
ت أَذياؿ التَّأْ ِو ِيل ،إِذ َال يػَ ْر َ
قروف باخلالؼ للسنّة َْْتتاً ،بَ ْل يَ ْد ُخلُو َف َْٖت َ
َوتَػ َعلُّم َهاَ ،ولَكنػ ُ
ك َال يُ ّ
ِ
اخلَِال ِ
لسن َِّة أَصالً.
ص ْف َح ِة ْ
ؼ لِ ُّ
بِإبداء َ
ِ
ِ
ك فَػ َقو ُؿ مالِ ٍ
ِ
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم
ك :من أَحدث يف ىذه األَمة شيئاً مل يَ ُك ْن َعلَْيو َسلَ ُف َها فَػ َق ْد َز َع َم أَف النِ َّ
َِّب َ
وإذا َكا َف َك َذل َ ْ َ
َي فِْتػنَ ٍة أَعظم ِمن أَف تَظُ َّن أَنك سبػ ْقت إَِل فَ ِ
وؿ
قصر َعْنػ َها َر ُس ُ
ضيلَ ٍة َّ
الر َسالَةََ ،وقَػ ْولُوُ لِ َم ْن أَراد أَف ُْػل ِرَـ ِم َن الْ َم ِدينَ ِة :أ ُّ
َخا َف ّْ
ََ َ
ْ
ِ
اللَّ ِو صلَّى اللَّو علَي ِو وسلَّم؟  ، ...إَِل آ ِخ ِر ِْ ِ
ص ِم َعلَى َع َادةِ أَىل النَّظَ ِر ،كأَنَّو
احل َكايَة ػ َوقَ ْد تقدـ ذكر ذلك َّإظلا ىو إِلزاـ ل ْل َخ ْ
َ
ُ َْ ََ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك ُم ْسل ٌم.
صداً؛ ألَنَّوُ َال يػَ ْقص ُد إِ ََل َذل َ
ص ْد َ
ت إِليو قَ ْ
يقوؿ لو :يلزمك يف ىذا القوؿ كذا ،ال أنَّو يقوؿ لو :قَ َ
ِ
ف فِيها بػُت أَىل األُصوؿ ،والَّ ِذي َكا َف يػ ُق ُ ِ
وَال ِزُـ الْم ْذ َى ِ
وخنَا البِ َجائِيُّوف
ب أَـ َال؟ ى َي مسأَلة سلُْتَػلَ ٌ َ َ ْ َ
وؿ بِو ُشيُ ُ
َ
بَ :ى ْل ُى َو َم ْذ َى ٌ
َ
َ
َ
ِ
ُت أَيضاً :أ َّ
ص ِم أَنكره َغايَةَ ا ِإلنكار،
َف َال ِزَـ ادلذىب ليس ٔتذىب ،فلذلك إِذا قُػّْرر عليو ْ
وادلغربيوف َويػََرْو َف أَنَّو رأْي الْ ُم َحقّْق َ
اخلَ ْ
ِ
فِإذاً اعتِبار َذلِك الْمعٌت علَى الت ِ
ك تستوي البدعة مع ادلعصية ،فكما َّ
صغَائٌِر َوَكبَائٌِر،
ضَ ،و ِعْن َد َذل َ
ْ َ ُ َ ََْ َ
ْ
َّحق ِيق َال يػَْنػ َه ُ
أف ادلعاصي َ
ِ
ك الْبِ َدعُ.
فَ َك َذل َ
ضربػَ ْ ِ
وجزئيَّة:
ٍُبَّ إِف الْبِ َد َ
ُتُ :كلّْيَّةٌ ُ
ع َعلَى َ ْ
الش ِريع ِة ،وِمثَا ُذلا :بِ َدع الْ ِفرِؽ الث ََّال ِث و َّ ِ
السائِرة فِيما َال يػْنح ِ
صة بال ُكلّْيّات
ص ُر ِم ْن فُػ ُر ِ
ُت ،فِإِا سلُْتَ َّ
فَأ ََّما الْ ُكلّْيَّةُ :فَ ِه َي َّ
السْبع َ
َ َ َ
َ
وع َّ َ َ َ ُ َ
اجلزئِيَّ ِ
ِ
بعد إِف شاءَ اهلل تعاَل.
اتَ ،ح ْسبَ َما َّ
يتبُت ُ
مْنػ َها ُدو َف ُْْ
وع ْ ِ ِ
وؿ َى َذا الض َّْر ِب ِم َن الْبِ َد ِع ٖتت الوعيد بالنار ،وإِف دخل ٖتت
اجلُْزئِيَّةُ :فَ ِه َي الْ َواقِ َعةُ ِيف الْ ُف ُر ِ
وأَما ْ
َّق ُد ُخ ُ
اجلُْزئيَّةَ ،وَال يػَتَ َحق ُ
ف الضَّالؿَ ،كما َال يػتحق ِ
ف َّ ِ
ِ
ك ِيف س ِرقَِة لِِق َّم ٍة ،أَو التَّطْ ِف ِ ِ ٍ
صِ
صِ
ّْق
ت َو ْ
يف ْتَبَّة ،وإِف َكا َف َداخ ًال َْٖت َ
َو ْ
الس ِرقَة ،بَ ِل الْ ُمتَ َحق ُ
َ ََ َ ُ
َّق َذل َ َ
ِ
وؿ َعظَائِ ِمها وُكلّْيَّ ِاِتَا َكالنّْص ِ
الشموؿ َذلَا ،أََّال تَػَرى أ َّ
اص الْبِ َد ِع َغْيػ ُر
ُد ُخ ُ
َف َخ َو َّ
اب ِيف َّ
ك األَدلةُ واضحةَ
الس ِرقَِة ،فَ َال تَ ُكو ُف تِْل َ
َ
َ َ
ِِ
ظَ ِ
اجلماع ِة ،وإَِّظلا تَػ َقع ْ ِ
ات ِيف الْغَالِ ِ
ك َال
اخلُُر ِ
اجلُْزئِيَّ ِة َغالِبًا؟ كال ُف ْرقة َو ْ
اىَرٍة ِيف أَىل الْبِ َد ِع ْ
ب َّ
كالزلَّة وال َف ْلتَ ِةَ ،ول َذل َ
وج َع ِن َْ َ َ
اجلُْزئيَّ ُ
ُ
ي ُكو ُف اتػّْباعُ ا ْذلوى فِيها مع حص ِ
وعَ ،وَال الْ َم ْف َس َدةُ احلاصلة باجلزئية كادلفسدة احلاصلة
وؿ التأْويل ِيف فَػ ْرٍد ِم ْن أَفراد الْ ُف ُر ِ
َ ََ َ َ َ ُ ُ
َ
بالكلية.
ِ
فَػعلَى ى َذا :إِذا اجتَمع ِيف الْبِ ْدع ِة و ِ
صغِ ََتًةَ ،واللَّوُ أ َْعلَ ُم.
َ َ ْ
َ َ
ص ٍَّ أَف تَ ُكو َف َ
ص َفافَ :ك ْونػُ َها ُج ْزئيَّةًَ ،وَك ْونػُ َها بالتأْويل؛ َ
ْ ََ
حرـ َعلَى نَػ ْف ِس ِو َشْيئًا ِشلَّا أَحل اللَّوُ؛ ِم َن النػ َّْوِـ،
َوِمثَالُوُ :مسأَلة َم ْن نَ َذ َر أَف يصوـ قائماً ال غللس ،وضاحياً ال يَ ْستَ ِظ ُّلَ ،وَم ْن َّ
يذ الطَّع ِاـ ،أَو الن ِ
أَو لَ ِذ ِ
ِ
َّها ِرَ ،وَما أَشبو ذلك شلا تقدـ ذكره ،أَو يأٌْب.
ّْساء ،أَو األَكل بالنػ َ
َ
َ
ِ
ِ
َغيػر أَف الْ ُكلّْيَّةَ و ْ ِ
ب مأْخذه َوقَ ْد يػُبَػ ّْع ُد ،فَػيَػ َق ُع ا ِإلشكاؿ ِيف
اجلُْزئيَّةَ قَ ْد تَ ُكو ُف ظَاىَرًةَ ،وقَ ْد تَ ُكو ُف َخفيَّةًَ ،ك َما أَف التأْويل قَ ْد يػُ َقّْر ُ
َ
َْ
ِ ِ ِِ
الصغَائِِرَ ،وبِالْ َعك ِ
ْس ،فَػيُوَك ُل النَّظَُر فيو إَِل االجتهاد ،وباهلل التوفيق.
ص ِل ،فَػيَػعُ ُّد َكبِ ََتًة َما ُى َو ِم َن َّ
َكث ٍَت م ْن أ َْمثلَة َى َذا الْ َف ْ
انتهى.
فصم:
ِ
ٍ
ِ
ِ
ك بِ ُش ُروط:
صغ ََتةً؛ فَ َذل َ
وإذا سلَّمنا :أ َّف م َن الْبِ َد ِع َما يَ ُكو ُف َ
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اصي لِمن داوـ علَيػها تَ ْكبػر بِالنّْسب ِة إِليو؛ أل َّ ِ
ك نَ ِ
الصغَِتَة ِمن الْمع ِ
اش ٌئ َع ِن ا ِإلصرار
َف ذَل َ
أَ
َح ُد َىا :أَف َال يُ َدا ِوَـ َعلَْيػ َها ،فِإ َّف َّ َ َ َ َ
َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُُ َْ
ِ
ِِ
علَيػها ،وا ِإلصرار علَى َّ ِ ِ
ك قَالُوا"َ :ال ِ
ك الْبِ ْد َعةُ
استِ ْغ َفا ٍر" ،فَ َك َذل َ
ص َّْتىا َكبِ ََتةًَ ،ول َذل َ
َ
صغ ََتَة َم َع إِصرارَ ،وَال َكبِ ََتةَ َم َع ْ
َ
الصغ ََتة يُ َ
َ َْ
ِ
ِ
ِ ِ
صُّر علَيػها ،وقَ ْد َال ي ِ
ِ
َّ
ِ
ِم ْن َغ َِْت فَػ ْرٍؽ ،إَِّال أ َّ
ك يػَْنبٍَت طر ُح
صُّر َعلَْيػ َهاَ ،و َعلَى ذَل َ
ُ
َف الْ َم َعاص َي م ْن شأِْا يف الْ َواق ِع أَِا قَ ْد يُ َ ْ َ َ
الشَّهادةِ ،وسخطَةُ الش ِ
َّاى ِد ِّٔا أَو ع َدموِِٓ ،ت َال ِ
احلِْر ِ
ص َعلَى أَف َال تػَُز َاؿ ِم ْن
ؼ الْبِ ْد َع ِة فِإف شأِْا يف الواقع ادلداومة عليهاَ ،و ْ
ََ ُْ
َ َ ُُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
َّج ِهيل ،ويػُْنبَػ ُز بالتَّْبديع والتَّْبديل،
َّسفيو والت ْ
َم ْوضع َها ،وأَف تَػ ُق َ
وـ َعلَى تَارك َها الْقيَ َامةَُ ،وتَػْنطَل َق َعلَْيو أَلسنة الْ َم َال َمةَ ،ويػُْرَمى بالت ْ
ف َى ِذهِ األُمة ،وادل ْقتَ َدى ِِّٔ ْم ِم َن األَئمة.
ِض َّد َما َكا َف َعلَْي ِو َسلَ
ُ
ُ
ِ
ِ
ك :االعتبار والنقل.
يل َعلَى َذل َ
َوالدَّل ُ
َّأما االعتبار :فِإ َّف أَىل الْبِ َد ِع َكا َف ِمن شأِْم الْ ِقياـ بِالن ِ
السن َِّة إِف َكا َف َذلم عصبة ،أَو لَص ُقوا بِس ْلطَ ٍ
اف َْٕت ِري
َّك َِت َعلَى أَىل ُّ
َُ
ُْ ُ َْ
ْ
َ ُ
ِ
ِ
أَحكامو ِيف الن ِ
ك َما َال َؼلْ َفى.
ُتَ ،و َج َد ِم ْن ذَل َ
َّاسَ ،وتَػْنػ ُف ُذ أَوامره ِيف األَقطارَ ،وَم ْن طَالَ َع َسْيػَر الْ ُمتَػ َقدّْم َ
ِ
ِ
ِ
ف ِم ْن أ َّ
وب
وأ ََّما النَّػ ْق ُل :فَ َما ذَ َكَرهُ َّ
َف الْبِ ْد َعةَ إِذا أُحدثتَ ،ال تَ ِز ُ
ت َك َذل َ
يد إَِّال ُمضيِّاَ ،ولَْي َس ْ
السلَ ُ
ك الْ َم َعاصي ،فَػ َق ْد يػَتُ ُ
احبػها وينيب إَِل اللَّ ِو ،بل قَ ْد جاء ما يش ّد َذلِك ِيف ح ِد ِ ِ
الرواي ِ
ِ
ْك
ات" :تَتَ َج َارى بِ ِه ْم تِل َ
يث الفَرؽَ ،حْي ُ
َ َ َُ
ث جاءَ ِيف بػَ ْع ُ
َ
ض ّْ َ َ
َ َ
ص َُ ُ
َْ
ِ
األَىواء َكما ي تجارى ال َكلَب بِص ِ
ف بأ َّ
ع َال تَػ ْوبَةَ لَوُ ِمْنػ َها حسبما تقدـ.
احبِ ِو"َ .وِم ْن ُىنَا َجَزَـ َّ
السلَ ُ
َف الْ ُمْبتَد َ
ُ َ
ُ َ ََ َ َ
الشر ُ ِ
صغِ ََتًة با ِإلضافةٍُ ،بَّ يَ ْدعُو مبتدعها إَِل القوؿ ّٔا ،والعمل
َو َّ ْ
ط الثَّاني :أَف َال يَ ْدعُ َو إِلَْيػ َها ،فِإ َّف الْبِ ْد َع َة قَ ْد تَ ُكو ُف َ
ٔتقتضاىا ،فَػي ُكو ُف إٍِب َذلِك ُكلّْ ِو علَي ِو؛ فِإنَّو الَّ ِذي أَثارىا ،وبسببو َكثػر وقوعها والعمل ِّٔا؛ فِإ َّف ْ ِ
يث َّ ِ
يٍ قَ ْد أَثبت
احلَد َ
َ
َُ ُ
َْ
ُ َ
َ
الصح َ
ِ ِ
ِ
لصغِ ََتةُ مع الكبَتة إَِّظلا
ك ِم ْن أَوزارىم َشْيئًاَ ،وا َّ
أَف ُك َّل َم ْن َس َّن ُسنَّةً َسيّْئَةً؛ َكا َف َعلَْي ِو ِوْزُرىا وِوْزُر َم ْن َع ِم َل َّٔاَ ،ال يػُْنقص ذَل َ
تفاوِتما ِْتَس ِ
ب َكثْػَرةِ ا ِإلٍب وقِلَّتو ،فَػ ُرَّٔتَا تُ َسا ِوي الصغَتةُ ػ ِم ْن َى َذا الْ َو ْج ِو ػ الكبَتَة ،أَو تػُ ْريب َعلَْيػ َها.
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
فَ ِم ْن َح ّْق الْ ُمْبتَد ِع إذا ابْػتُل َي بالْب ْد َعة أَف يقتصر ّٔا َعلَى نػَ ْفسوَ ،وَال َْػلم َل َم َع وْزره َوَزَر غَته.
ِ ِ
ِ
ُت الْ َعْب ِد َوَربِّْو يػَ ْر ُجو فِ َيها ِم َن التػ َّْوبَِة َوالْغُ ْفَر ِاف َما يػَتَػ َع َّذ ُر َعلَْي ِو مع
يما بػَ ْ ُ
ويف ىذا الوجو قد يتع ّذر اخلروج عنو؛ فإف الْ َم ْعصيَةَ ف َ
ِ
الدعاء إِليها ،وقد مر من ذلك ِيف ب ِ
اب َذ ّْـ الْبِ َد ِعَ ،وبَاقِي الْ َك َالِـ ِيف ادلسأَلة سيأْتى إِف شاء اهلل.
َ
َّ
ِ
َّاس ،أَو الْمو ِ
ِ
ات الن ِ
َو َّ
السنَ ُنَ ،وتُظْ َه ُر فِ َيها أَعالـ
الش ْر ُ
ط الثَّالِ ُ
اض ُع الَِّيت تػُ َق ُاـ فِ َيها ُّ
ث :أَف َال تَػ ْف َع ُل ِيف الْ َم َواض ِع الَِّيت ى َي ُْرلتَ َم َع ُ
ََ
ات ِشلَّن يػ ْقتدى بِِو ،أَو شلن ُػل َّسن بِِو الظَّ َّن؛ فَ َذلِك ِمن أَضر األ ِ
الش ِريع ِة؛ فأ ََّما إِظهارىا ِيف الْمجتمع ِ
َشياء على سنة ا ِإلسالـ،
ْ َُ
َ
ُ ََْ َ
َّ َ
َ ْ ّ
ِ
احبِها فِيها ،فِإف الْعو َّاـ أَتباع ّْ ِ
فِإ َِّا ال تعدو أحد أَمرين :إِ َّما أَف يػ ْقتَدى بِ ِ
ع الَِّيت ُوّْكل الشَّْيطَا ُف
كل ناع ٍق؛ َال سيَّ َما الْبِ َد َ
ص َ َ
َ
ُ
ََ
ب الْبِ ْدع ِة َّ ِ ِ
وس فيها ىوى ،وإِذا اقتُدي بِص ِ
ِ
اح ِ
َّاسَ ،والَِّيت لِلنُّػ ُف ِ
بِتَ ْح ِسينِ َها لِلن ِ
ّْسبَ ِة إِليو ،أل َّ
َف ُك َّل َم ْن َد َعا إَِل
َ
َ
الصغ ََتة َك ُِبت بالن ْ
ًَ
ض َاللٍَة َكا َف َعلَْي ِو ِوْزرَىا وِوْزر َم ْن َع ِمل َِّٔا ،فَػ َعلَى َحس ِ
ب َكثْػَرةِ األَتباع يػَ ْعظُ ُم َعلَْي ِو ال ِوْزُر.
َ
ُ َ ُ
َ
َ
ِ
ود ِيف ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ت ػ؛ َس ُهل َعلَى الن ِ
َّاس ْارتِ َكابػُ َها ،فِإ َّف
صغَُر ْ
صغَائَر الْ َم َعاصي ،فِإ َّف الْ َعاملَ َمثًَال إِذا أَظهر الْ َم ْعصيَةَ ػ وإِف َ
َوَى َذا ب َعْينو َم ْو ُج ٌ َ
َ
ِ
ِ
ْ ِ
وؿ :لَو َكا َف ى َذا الْ ِفعل َكما قَ َ ِ
ك الْبِ ْد َعةُ إِذا
بَ ،ملْ يػَ ْرتَ ِكْبوُ ،وإَِّظلا ْارتَ َكبَوُ ألَمر َعل َمو ُدونػَنَا ،فَ َك َذل َ
َ
اؿ م ْن أَنو ذَنْ ٌ
اجلَاى َل يػَ ُق ُ ْ
ُْ َ
اى ِل؛ أل َّ ِ
ِ
اجل ِ
ِ
ي بو فيها ال زلالة؛ فِإ َِّا َم ِظنَّة ُّ
ك الْ َو ْج ِو ،بَ ِل الْبِ ْد َعةُ
َف الْ َعاملَ يػَ ْف َعلُ َها َعلَى ذَل َ
التقرب ِيف ظَ ّْن َْ
أَظهرىا العامل ،اقتُد َ
الذنْب قَ ْد َال يػتّبع علَي ِوِِٓ ،ت َال ِ
اشى أَحد ع ِن اتػّْب ِ
أَش ّد ِيف َى َذا الْ َم ْع ٌَت؛ إِذ َّ
اع ِو ،إَِّال َم ْن َكا َف َعالِ ًما بأ ََِّا
ؼ الْبِ ْد َع ِة ،فَ َال يػَتَ َح َ
ُ ُ َْ
َ َ
ُ
بدعة.
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ِ
ك ،فِإف َكا َف د ِ
الذنْ ِ
مذمومة ،فحينئذ تصَت ِيف َد َر َج ِة َّ
اعيًا إِليها فَػ ُه َو أَشد ،وإِف
ت َكبِ ََتًة بَِال َش ٍّ
ت َك َذل َ
ص َار ْ
ب ،فِإذا َكانَ ْ
َ
ك َ
ِ
اإلظْهار ب ِ
فبالدعاء ي ِ
ص َُت أَدعى إِليو.
اعثًا َعلَى ِاالتػّْبَ ِاع؛
َ
َكا َف ِْ َ ُ َ
ِ
ع بِ ْد َعةً فَ َد َعا الن ِ
احلَ َس ِن :أ َّ
ؼ َذنْػبَوُ َع َم َد إَِل تَػ ْرقُػ َوتِِو
ي َع ِن ْ
ُّبع ،وأَنَّو لَ َّما َعَر َ
َف َر ُج ًال م ْن بٍَِت إِسرائيل ابْػتَ َد َ
َّاس إليها فَات َ
َوقَ ْد ُرِو َ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِب
فَػنَػ َقبَػ َها ،فأَدخل ف َيها َح ْل َقةًٍُ ،بَّ َج َع َل ف َيها س ْلسلَةًٍ ،ب أوثقها يف شجرة؛ فجعل يػَْبكي ويَع ّج إَِل َربّْو ،فأَوحى اللَّوُ إَِل نَِ ّْ
ك األُمة :أَف َال تَػوبةَ لَو ،قَ ْد غُ ِفر لَو الَّ ِذي أَصاب؛ فَ َكي ِ
ص َار ِم ْن أَىل النَّا ِر؟ .
تِْل َ
ف ٔتَ ْن أ َ
ْ َ
َ ُ
َْ ُ
َض َّل من الناس ،فَ َ
السنن :فَػهو كال ِ
ِ
ّْ
ِ َّ
ِ
دعاء إِليها بالتصريٍ؛ ألَف زلل إِظهار الشعائر ا ِإلسالمية يوىم أ َّ
َف
وأ ََّما اٗتَاذُ َىا يف الْ َم َواض ِع ال ِيت تػُ َق ُاـ ف َيها ُّ َ ُ ُ َ
كل ما أُظهر فِيها فَػهو ِمن الشَّعائِِر ،فكأَ ّف ادلظْ ِهر َذلا يػ ُق ُ ِ ِ
وىا.
وؿَ :ىذه ُسنَّةٌ فَاتَّبِعُ َ
َ َُ َ َ
ُ َ ََ
ِ
ص َع ٍ
َّ ِ
َّاس بأَبصارىم،
الص ّْ
قَ َ
ُت يَ َد ِي َّ
ب :قَ ِد َـ َعلَْيػنَا ابْ ُن َم ْهد ٍّ
ي ،فصلَّىَ ،وَو َ
ض َع رداءَه بػَ ْ َ
اؿ أَبو ُم ْ
ف ،فَػلَ َّما سلم اإلماـ َرَم َقوُ الن ُ
ِ
اؿ :خ َذا ِ
اؿ :من ى ِ
ِ
ب
صلَّى َخ ْل َ
ف ا ِإلماـ ػ ،فَػلَ َّما سلَّم قَ َ َ ْ َ ُ
اىنَا م َن احلََرس؟ فجاءَه نػَ ْف َساف ،فَػ َق َ ُ َ
ورَمقوا َمال ًكا ػ َوَكا َف قَ ْد َ
َ
صاح َ
ِ
ِ
ِ
ِ
احبِساهُِ ُ ،
ُت
فوجو إِليو َوقَ َ
يَّ ،
يل لَوُ :إِنو ابْ ُن َم ْهد ٍّ
ت ثػَ ْوبَ َ
ت اللَّوَ واتػَّ َقْيتَو أَف َو َ
ك بػَ ْ َ
ض ْع َ
اؿ لَوُ :أ ََما خ ْف َ
َى َذا الثػ َّْوب فَ ْ َ
س ،فَق َ
فحب َ
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو
الص ّْ
ت ِيف َم ْس ِج ِدنَا َشْيئًا َما ُكنَّا نػَ ْع ِرفُوَُ ،وقَ ْد قَ َ
ك ِيف َّ
يَ َديْ َ
اؿ النِ ُّ
صلّْ َ
َح َدثْ َ
فَ ،و َشغَْل َ
ُت بِالنَّظَ ِر إِليوَ ،وأ ْ
َِّب َ
ت الْ ُم َ
ث فِي َم ْس ِج ِدنَا َح َدثًا فَ َعلَْي ِو لَ ْعنَةُ اللَّ ِو َوال َْم ََلئِ َك ِة َوالن ِ
آَل َعلَى
يَ ،و َ
َح َد َ
َّاس أَجمعين"؟ فَػبَ َكى ابْ ُن َم ْه ِد ٍّ
َو َسلَّ َمَ " :م ْن أ ْ
ِِ
ِ
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َمَ ،وَال ِيف َغ َِْتهِ.
نػَ ْف ِس ِو أَف َال يػَ ْف َع َل َذل َ
ك أَبداً ِيف َم ْسجد النِ ّْ
َِّب َ
ِ
اؿ :يَا
َوِيف ِرَوايٍَة عن ابن مهدي قاؿ :فقلت
للحرسيَّػ ُْت :تذىباف يب إَل أيب عبد اهلل؟ قاال :إِف شئت ،فذىبا يب إِليو ،فَػ َق َ
حارا ػ كما رأَيت ػ ،فَػثَػ ُق َل ِرَدائِي َعلَ َّي ،فَػ َقا َؿ :آللَّوُ َما
ت :يَا أَبا َعْب ِد اللَّ ِو إِنَّو َكا َف يػَ ْوًما ِّ
صلّْي ُم ْستَلباً؟ فَػ ُق ْل ُ
َعْب َد ا َّلر ْمحَ ِن تُ َ
ِ
اخلَِال َ ِ
اؿَ :خلّْيَاهُ.
ضى َو ْ
ت :آللَّوُ قَ َ
أَردت بِ َذل َ
ك الطَّ ْع َن َعلَى َم ْن َم َ
ؼ َعلَْيو ؟ قُػ ْل ُ
ِ ِ ِ
ِ
اف مالِ ٍ
كَ :ما َى َذا الَّ ِذي
َو َح َكى ابْ ُن َوض ٍ
ك فجاءَه ،فَػ َق َ
َّاح قَ َ
اؿ لَوُ َمالِ ٌ
ك ،فأَرسل إِليو َمالِ ٌ
اؿَّ :ثو َ
ب الْ ُم َؤذّْ ُف بالْ َمدينَة ِيف َزَم َ
ث ِيف بػَلَ ِدنَا َشْيئًا َملْ يَ ُك ْن فِ ِيو
اؿ :أَردت أَف يعرؼ الناس طلوع الفجر فيقوموا ،فَػ َق َ
تَػ ْف َع ُل؟ فَػ َق َ
كَ :ال تَػ ْف َع ْل َال ُْٖت ِد ْ
اؿ لَوُ َمالِ ٌ
ِ
ِ
ِِ
ِ
قَ ْد َكا َف رس ُ ِ
ث ِيف
ُت ،وأَبو بَ ْك ٍرَ ،وعُ َم ُرَ ،وعُثْ َما ُف ،فَػلَ ْم يػَ ْف َعلُوا َى َذا ،فَ َال ُْٖت ِد ْ
صلَّى اللَّوُ َعلَْيو َو َسلَّ َم َّٔ َذا الْبَػلَد َع ْشَر سن َ
وؿ اللَّو َ
َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
وع الْ َف ْج ِر ،فأَرسل إِليو مالك،
بػَلَ ِدنَا َما َملْ يَ ُك ْن فيو ف َك َّ
ك ،وأَقاـ َزَمانًاٍُ ،بَّ إِنو تَػنَ ْحنَ ٍَ ِيف ادلنارة عْن َد طُلُ ِ
ف الْ ُم َؤذّْ ُف َع ْن َذل َ
َ
اؿ لَو :أَ َمل أَنْػهك أَف َال ُٖت ِ
ث ِعْن ِدنَا َما َْمل
د
فقاؿ لو :ما ىذا الَّ ِذي تَػ ْف َع ُل؟ قَ َ
اؿ :أَردت أَف يػَ ْع ِر َ
ْ َ
َّاس طُلُ َ
وع الْ َف ْج ِر ،فَػ َق َ ُ ْ َ
ؼ الن ُ
اب ،فأَرسل إِليو
اؿ :إَِّظلا ِيتٍت عن التَّثْويب فقاؿ لو مالك :ال تفعل فَ َك َّ
يَ ُك ْن؟ فَػ َق َ
ف أيضاً َزَمانًاٍُ ،بَّ َج َع َل يَ ْ
ب ْاألَبْػ َو َ
ض ِر ُ
ث ِيف
وع الْ َف ْج ِر ،فَػ َق َ
مالك ،فقاؿ لوَ :ما َى َذا الَّ ِذي تَػ ْف َع ُل؟ فَػ َق َ
كَ :ال تَػ ْف َع ْل َال ُْٖت ِد ْ
اؿ :أَردت أَف يػَ ْع ِر َ
اؿ لَوُ َمالِ ٌ
َّاس طُلُ َ
ؼ الن ُ
بػَلَ ِدنَا َما مل يكن فيو .
يب .قاؿ :وإَِّظلا أُحدث ىذا بالعراؽ.
اؿ ابْ ُن َوض ٍ
قَ َ
َّاحَ :وَكا َف َمالِ ٌ
ك يَكَْرهُ التَّثْ ِو َ
ِ ِ ِ
ِِ
اؿَ :ما ََِس ْعتُوُ إَِّال ِعْن َد بَػ ْع ِ
ض
قيل البن َوض ٍ
صَر ،أَو َغ َِْتَىا ِم َن األَمصار؟ فَػ َق َ
َّاح :فَػ َه ْل َكا َف يُعمل بِو ٔتَ َّكةَ ،أَو الْ َمدينَة ،أَو م ْ
ِ
ُت وا ِإلباضيُت.
الْ ُكوفيّْ َ
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اؿ ِيف التَّثْ ِو ِ
يب:
ك ِم ْن إِحداث أَم ٍر َِؼل ُّ
ف شأْنو عند الناظر فيو ببادي الرأْيَ ،و َج ْعلِ ِو أَمراً ُْزل َدثًاَ ،وقَ ْد قَ َ
ف َمنَ َع َمالِ ٌ
فتأ ََّمل َكْي َ
ِ
ٍ
ٍ
ض ْر ِب األَبواب؛ أل َّ
ُت؛ أل َّ
َف
ض َال ٌؿَ .وُى َو بػَ ّْ ٌ
ض َاللَةٌَ ،وَملْ يُ َسام ٍْ ادلؤذف ِيف التػَّنَ ْحنُ ٍَِ ،وَال ِيف َ
َف ُك َّل ُْزل َدثَة بِ ْد َعةٌَ ،وُك َّل بِ ْد َعة َ
إِنَّو َ
َذلِك ج ِدير بأَف يػتَّخ َذ سنَّةَ ،كما منع ِمن وض ِع ّْ ِ
بن مهدي خوفاً أَف يَ ُكو َف َح َدثًا أَحدثو.
الرَداء َ
َ َ ٌ ُ َ ُ ً َ ََ َ ْ َ ْ
عبد الرمحن َ
وقَ ْد أَحدث بِالْم ْغ ِر ِ
احلَ ْم ُد"؛ إِشعاراً بأَف الْ َف ْجَر قَ ْد
ي تَػثْ ِويبًا ِعْن َد طُلُ ِ
وع الْ َف ْج ِرَ ،وُى َو قَػ ْوُذلُ ْم" :أَصبٍ َولِلَّ ِو ْ
ب ادلتَ َس ّْمي بِالْ َم ْه ِد ّْ
َ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الص َالة كاألَذاف.
ضوِر ْ
ضوُ ىؤالء ادلتأَخروف تَػثْ ِويبًا بِ َّ
اعة ،ول ْلغُ ّْ
دو لكل ما يؤمروف بو ،فَ َم َح َ
اعةَ ،وحلُ ُ
اجلَ َم َ
طَلَ َعِ ،إللزاـ الطَّ َ
ِ
ِ
ونػَ َقل أَيضاً إَِل أَىل الْم ْغ ِر ِب ِْ
ك ُكلُّوُ َسنَةً
ب الْ ُم ْح َد َ
ص َار َذل َ
ث با ِإلسكندريةَ ،وُى َو الْ ُم ْعتَ ُ
اد ِيف َج َوام ِع األَندلس َو َغ َِْتَىا ،فَ َ
احل ْز َ
َ
َ َ
ِ
ِ
ِيف الْ َم َساجد إَِل ْاآل َف ،فِإنا هلل وإِنا إِليو راجعوف .
اؿ بػُت األَذاف وا ِإلقامة" :قَ ْد قَام ِ
ِ
ك :بأ َّ
ت
يب الَّ ِذي أَشار إِليو َمالِ ٌ
َّاس؛ قَ َ َ ْ َ
َ
َوقَ ْد فُ ّْسَر التَّثْ ِو َ
َف الْ ُم َؤذّْ َف َكا َف إذا أَذَّف فأَبطأَ الن ُ
الص َالةَُ ،رِمحَ ُك ُم اللَّوُ .
الص َالةَِ ،ح َّي َعلَى الْ َف َّال ِح"َ ،وَى َذا نَ ِظ َُت قَػ ْوذلِِ ْم ِعْن َدنَاَّ :
الص َالةَُ ،ح َّي َعلَى َّ
َّ
ِ ِ
ِ
فثوب الْ ُم َؤذّْ ُف ،فَ َخَر َج َعْب ُد اللَّ ِو بْ ُن ُع َمَر
صلّْ َي فِ ِيوَّ ،
ي َع ْن َعْبد اللَّو بْ ِن ُع َمَر َرض َي اللَّوُ عنهما أَنَّو دخل مسجداً يريد أَف يُ َ
َوُرِو َ
ِ ِ ِِ
ص ّْل فيو.
ِم َن الْ َم ْس ِج ِدَ ،وقَ َ
اؿْ :
اخ ُر ْج بنَا م ْن عْند َى َذا الْ ُمْبتَ َد ِع َوَملْ يَ ُ
قاؿ ابن رشد :وىو َْضل ٌو ِشلَّا َكا َف يُفعل ِعْن َدنَا ِّتَ ِام ِع قُػ ْرطُبَةَ؛ ِم ْن أَ ْف يػُ ْف ِرُد الْ ُم َؤذّْ ُف بػَ ْع َد أَ َذانِِو قَػْب َل الْ َف ْج ِر النداءَ ِعْن َد الْ َف ْج ِر
ِ
بَِقولِِو :حي علَى الصالةٍ ،ب تُ ِرَؾ .قَ َ ِ
ك قَػ ْو َؿ الْ ُم َؤذّْ ِف ِيف أَذانوَ :ح َّي َعلَى َخ َِْت الْ َع َم ِل؛ أل ََِّا َكلِ َمةٌ
يل :إَِّظلا َع ٌَت بِ َذل َ
ْ َ َّ َ
اؿَ :وق َ
السنَّةَ من الشيعة.
ف ُّ
َز َاد َىا ِيف األَذاف َم ْن َخالَ َ
ِ
وع ِة :أ َّ
يب َوُى َو ِيف الْ َم ْس ِج ِد َخَر َج َعْنوَُ ،ك ِف ْع ِل ابْ ِن ُع َمَر َر ِض َي اللَّوُ َعْنػ ُه َما.
َوَوقَ َع ِيف الْ َم ْج ُم َ
َف َم ْن ََس َع التَّثْ ِو َ
ك :إِنَّو ض َال ٌؿ ،والْ َك َالـ يد ُّؿ علَى التَّ ْش ِد ِ
ِ
ِ
يد ِيف األُمور
يب الْ َمك ُْروهُ الَّ ِذي قَ َ
اؿ فِ ِيو َمالِ ٌ
َ
َ ُ َُ َ
َويف ادلسأَلة َك َال ٌـ ،وادلقصود مْنوُ التَّثْ ِو ُ
ظ فيها علَى الْم ْشروع ِ
اجلماع ِة ،أَو ِيف الْمو ِ
ِ
ِ
ات أَشد
وػلَافَ ُ
السنَ ُنُ ،
اط ِن الَِّيت تػُ َق ُاـ فِ َيها ُّ
َ ُ َ
َ
الْ ُم ْح َدثَة أَف تَ ُكو َف ِيف َم َواض ِع َْ َ َ
ََ
ِ
ِ
ِ ِ
ك عائِ ًدا علَى الْ َف ِ
اع ِل أ ََّوالً ،فيَكْثُر ِوْزُرهُ ،ويػَ ْعظُم
الْ ُم َحافَظَِة ،أل ََِّا إِذا أُقيمت ُىنَال َ
َّاس َو َعملُوا َّٔا ،فَ َكا َف ِوْزُر َذل َ َ َ
ك أَخذىا الن ُ
خطر بدعتو.
ِ
ِ
الذنْ ِ
استِ َهانَةٌ َِّٔاَ ،و ِاال ْستِ َهانَةُ بِ َّ
َو َّ
ب أَعظم
الش ْر ُ
ط َّ
صغَِرَىا َوَال يَ ْستَ ْحق ُرَىا ػ وإِف فَػَر ْ
صغِ ََتًة ػ ،فِإف َذل َ
الرابِ ُع :أَف َال يَ ْستَ ْ
ضنَ َ
ك ْ
اىا َ
ِ
ِ
ِِ
الذنْ ِ
َّ
ِمن َّ
ب لَوُ نَظََر ِاف :نَظٌَر ِم ْن ِج َه ِة ُرتْػبَتِ ِو يف الشرعَ ،ونَظٌَر ِم ْن
صغَِتٌَ .و َذل َ
ب ،فَ َكا َف َذل َ
ك َسبَبًا لعظَ ِم َما ُى َو َ
َ
ك أَف الذنْ َ
ب الْع ِظيم بِوِ.
ِ
ِ
ِج َهة ُسلَالََفة َّ
الر ّْ َ ُ
ِ ِ
ِ
ك الْوج ِو يػع ُّد ِ
صغَِتٌ ،ألَنَّا نضعو حيث وضعو الشرع.
صغ ًَتا إِذا فَ ِه ْمنَا م َن الش َّْرِع أَنَّو َ
فأ ََّما النَّظَُر األَوؿ :فَم ْن َذل َ َ ْ ُ َ َ
ب ُسْب َحانَوُ بِالْ ُم َخالََف ِةَ ،والَّ ِذي َكا َف
الر ّْ
وأ ََّما النظر ْاآل َخ ُر :فَػ ُه َو َر ِاج ٌع إَِل ْاعتِ َق ِادنَا ِيف الْ َع َم ِل بو؛ حيث نَ ْستَ ْح ِق ُر مواجهة َّ
َِغلب ِيف حقّْنا أَف نَستػع ِظم َذلِك ِجدِّا ،إِذ َال فَػر َؽ ِيف الت ِ
اج َهتَػ ْ ِ
اج َهةُ بِالْ َكبِ ََتةِ ،وادلواجهة بالصغَتة.
ُ ََ
َْ ْ َ َ
َّحق ِيق بػَ ْ َ
ْ
ُت :الْ ُم َو َ
ُت الْ ُم َو َ
ْ
وؼ علَي ِهما ،فَ ِاالستِعظَاـ لِوقُ ِ
ِ ِ
ث ِىي مع ِ
صيَةٌ َال يػُ َفا ِرقُػ َها النَّظَراف ِيف الْ َواقِ ِع أَصالً؛ أل َّ
وع َها َم َع
َف ُّ
َوالْ َم ْعصيَةُ م ْن َحْي ُ َ َ ْ
تصوَرىا َم ْوقُ ٌ َ ْ َ
ْْ ُ ُ
ِ ِ ِ
َكوَِِا يػعتَػ َق ُد فِيها أَِا ِ
صيةَ َمل يػ ْق ِ
ِ
ِ
ِ
ص ْد بِتَػ َع ُّم ِد ِه
ْ ُْ
َ
َ
صغ ََتةٌ َال يػَتَػنَافَػيَاف ،أل ََِّما ْاعتبَ َاراف م ْن جهتُت :فالعاصي وإف تعمد الْ َم ْع َ ْ َ
ِ
ِِ
اجلَانِ ِ
صغِ ًَتا أَو َكبِ ًَتا ،فَػيَػ َق ُع ا ِإلٍب َعلَى َح َسبِ ِو،
ِاال ْستِ َهانَةَ بِ ْ
العلِ ّْي َّ
يما َج َعلَوُ الشَّا ِر ُ
ع َ
الربَّ ِاِنّْ ،وإَِّظلا قَ َ
ب َ
ص َد اتػّْبَا ِع َش ْه َوتو َمثَ ًال ف َ
ص ْد ِّٔا ِ
َف الْبِ ْدعةَ َمل يػ ْق ِ
ِ
ضاهُ ،لَ ِك ْن بتأْ ٍ
ص َد ْ
ي َعلَى ُم ْقتَ َ
ويل َز َادهُ
َّه ُاو َف بالش َّْرِع ،وإَِّظلا قَ َ
صاحبُػ َها ُمنَ َاز َعةَ الشَّا ِرِع َوَال التػ َ
َ َ
َك َما أ َّ َ ْ َ
اجلَْر َ
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ِ ِِ ِ
َف النػَّهي ح ِ
ِ
صغَ ِرىا ِيف الشَّرِع فِإنَّو إَِّظلا تَػهاو َف ِٔتُخالََف ِة الْملِ ِ
اص ٌل،
ك ْ
ََ َ
َوَر َّج َحوُ َعلَى َغ َِْتهٓ ،ت َالؼ َما إِذا تَػ َه َاو َف بِ َ
احلَ ّْق ،أل َّ ْ َ َ
ْ
َ
اصلَةٌ ،والتػَّهاو ُف ِّٔا ع ِظ ِ ِ
وُسلَالََفتُو ح ِ
اخلَ ِطيئَ ِةَ ،وانْظُْر إَِل َعظَ َم ِة من واجهتو ّٔا".
اؿ"َ :ال تَػْنظُْر إَِل ِصغَ ِر ْ
ك يػُ َق ُ
يمَ ،ول َذل َ
َ ُ َ
َ َُ َ َ ٌ
ٍ
يٍ أَف رس َ ِ
وِيف َّ ِ
اؿ:
اؿ ِيف َح َّج ِة الْ َوَد ِاع" :أَي يَ ْوم َى َذا؟ " ،قَالُوا :يػَ ْوُـ ْ
احلَ ّْج األَكِب ،قَ َ
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم قَ َ
وؿ اللَّو َ
الصح ِ َ ُ
َ
ِ ِ
ام َكحرم ِة يومكم ىذا ،في بلدكم ىذا ،أال َال ي ْجنِي ٍ
جان إِال َعلَى
َ
اء ُك ْم َوأ َْم َوالَ ُك ْم وأَعراضكم بَ ْي نَ ُك ْم َح َر ٌ ُ ْ َ
"فإ َّن د َم َ
ِِ
ِِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
س أَن يُعبد في بلدكم ىذا أَبداً،
نَ ْفسو ،أَال َال يَ ْجني جان َعلَى َولَدهَ ،وَال َم ْولُو ٌد على والده ،أَال وإن الشيطان قد أي َ
ِ ِ
ولكن ستكون لَوُ طَ َ ِ
ضى بو".
سيَ ْر َ
اعةٌ ف َ
يما تَ ْحتَقرون م ْن أَعمالكم ،فَ َ
ِ ِ
الس َالـ" :فَسي ر َ ِ ِ ِ
ِ
يما يُ ْستَ ْح َق ُر.
فَػ َق ْولُوُ َعلَْي ِو َّ
الص َالةُ َو َّ ُ َ َ ْ
يل َعلَى عظَ ِم اخلَطْب ف َ
ضى بو"َ :دل ٌ
وى َذا الشَّر ُط ِشلَّا اعتبػره الْغزِال ِيف ى َذا الْمق ِاـ ،فِإنو ذَ َكر ِيف "ا ِإل ِ
َف ِشلَّا تَػعظُم بِِو َّ ِ
حياء" :أ َّ
اؿ :فِإ َّف
صغَِرَىا .قَ َ
ْ ََ َُ ََ ُّ َ َ َ
الصغ ََتةُ :أَف يَ ْستَ ْ
ََ
ْ
ْ ُ
َ
الذنْب ُكلَّما استػعظَمو الْعبد ِمن نػَ ْف ِس ِو صغر ِعْند اللَّ ِو ،وُكلَّما استصغره َكبػر ِعْند اللَّ ِوٍُ :بَّ بػ َّ ِ
ك َوبَ َسطَوُ.
َ َ ْ َ ْ ََ ُ ُ َ َ
َ َُ َ
ُت َذل َ
ََ
َّ َ َ ْ َ ْ َ ُ َْ ُ ْ
ِ
ط؛ فِإ ْذ َذ َاؾ يػرجى أَف تَ ُكو َف صغَتِتا ِ
ت َكبِ ََتًة ،أَو
ت َى ِذ ِه الش ُُّرو ُ
فِإذا َٖتَ َّ
ص َار ْ
صلَ ْ
صغ ََتًة ،فِإف َٗتَلَّ َ
ف َش ْر ٌط مْنػ َها أَو أَكثر؛ َ
ُ َ
ُْ َ
ِخيف أَف تَ ِ
ص ََت َكبِ ََتًةَ ،ك َما أ َّ
َف ادلعاصي كذلك ،واهلل أعلم )).
َ
 أقول :ول عدة وقفات مع كالـ العالمة الشاطِب رمحو اهلل ىذا.
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انىقفت األونى

صرا د ِ
اخ ًَل
 وىي على قولو رمحو اهلل (( :فَال ِْق ْس ُم األَول إِذا عُ َّد ِم َن الْ َكبَائِ ِر اتَّ َ
ض َح َمغْ َزاهُ ،وأَمكن أَن يَ ُكو َن ُم ْن َح ِ ً َ
ِ
السب ِعين فِرقَ ٍة ،وي ُكو ُن الْو ِعي ُد ْاْلتِي فِي ال ِ
ْكتَ ِ
العاماً فِ ِيو َوفِي غَْي ِرهِ،
اب والسنة مخصوصاً بو َّ
تَ ْح َ
ت ُع ُموم الثّْ ْنتَ ْي ِن َو َّ ْ َ ْ َ َ
َ
ك وىو القسم الثاني ِم ْن قَبِ ِ
يل اللَّ َمم ال َْم ْر ُج ّْو فِ ِيو ال َْع ْف ُو )).
َويَ ُكو ُن َما َع َدا ذَلِ َ
 أقول :القوؿ َّ
بأف من البدع ما ىو من قبيل صغائر الذنوب اليت ىي "اللمم" خطأ زلض سلالف لألدلة.
تبُت لك َّأِا معدودة يف الكبائر وال
وإذا تأملت يف األدلة الواردة يف التحذير من البدع ،وتأملت يف أضرار ومفاسد البدع َّ
يستقيم أف غلعل بعضها من قبيل اللمم.
 وللبدع عدة أضرار ومفاسد وسلالفات للشريعة منها:

َّٔ -
أف فيها مشاركة هلل فيما اختص بو قاؿ اهلل تعاَل :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷
﮸﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾﮿ ﯀﯁ ﯂    ﭼ [الشورى .]ٕٔ :
ومشاركة اهلل تعاَل يف التشريع كفر غَت َّ
أف أىل البدع ال يقصدوف ذلك ولو قصدوه لكفروا ،واآلية تشمل البدع الكلية
واجلزئية.
َّٕ -
أف فيها سلالفة ألدلة النهي عن االبتداع.
 ومنها ما رواه البخاري ( ،)ٕٜٙٚومسلم ( )ٔٚٔٛعن عائشة ،رضي اهلل عنها ،قالت قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو
وسلم (( :من أَح َد َ ِ
س ِف ِيو فَ ُه َو َر ّّد )).
َْ ْ
ث في أ َْم ِرنَا َى َذا َما لَْي َ
ِ
س َعلَْي ِو أ َْم ُرنَا
 ويف لفظ دلسلم موصوالً والبخاري تعليقاً أف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿَ (( :م ْن َعم َل َع َمَلً لَْي َ
فَ ْه َو َردّّ )).
صنَ َع أ َْم ًرا َعلَى غَْي ِر أ َْم ِرنَا فَ ُه َو َر ّّد )).
 وأليب داود (َ (( :)ٗٙٓٛم ْن َ
 وعند الطيالسي يف [هسنذه] (ٕ٘٘ٔ) ومن طريقو أبو عوانة يف [هستخرجو] (َ (( )٘ٔ٘ٙم ْن فَ َع َل فِي أ َْم ِرنَا َما الَ
وز فَ ُه َو َر ّّد )).
يَ ُج ُ
َّٖ -
أف البدعة شر األمور.
وؿ اللَّ ِو َ َّ َّ ِ َّ ِ
 روى مسلم ( )ٛٙٚعن جابر بن عبد اهلل قاؿَ (( :كا َف َر ُس ُ
ب ْ
امحََّر ْ
ت َعْيػنَاهُ
صلى اللوُ َعلَْيو َو َسل َم إ َذا َخطَ َ
ضبُوُ َح َّىت َكأَنَّوُ ُمْن ِذ ُر َجْي ٍ
ُت
صبَّ َح ُك ْم َوَم َّسا ُك ْم َويػَ ُق ُ
ش يَػ ُق ُ
ت أَنَا َو َّ
وؿ" :بُِعثْ ُ
الس َ
ص ْوتُوُ َوا ْشتَ َّد َغ َ
اعةُ َك َهاتَ ْي ِن" َويػَ ْق ُر ُف بػَ ْ َ
وؿ َ
َو َع َال َ
وؿ" :أ ََّما ب ع ُد فَِإ َّن َخي ر ال ِ ِ ِ
اب اللَّ ِو َو َخ ْي ُر ال ُْه َدى ُى َدى ُم َح َّم ٍد َو َش ُّر ْاأل ُُموِر
السبَّابَِة َوالْ ُو ْسطَى َويػَ ُق ُ
صبَػ َعْي ِو َّ
َْ
ْحديث كتَ ُ
َْ َ
إِ ْ
ض ََللَةٌ " )).
ُم ْح َدثَاتُ َها َوُك ُّل بِ ْد َع ٍة َ
ض ََللَ ٍة فِي النَّا ِر )).
 وزاد النسائي ( )ٔ٘ٚٛزيادة صحيحةَ (( :وُك ُّل َ
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 وانظر وفقك اهلل كيف كاف النِب صلى اهلل عليو وسلم ػلذر من البدع يف كل خطبو أو جلها يف رلمع الناس يوـ
اجلمعة وؼلِبىم َّ
أف البدع ىي شر األمور ،ومقتضى ذلك َّأِا أشر من سائر الذنوب اليت ىي دوف الشرؾ األكِب والكفر
األكِب.
ولو كاف من الذنوب ما ىو أشر من البدع حلذر منو النِب صلى اهلل عليو وسلم يف خطبو كما كاف ػلذر من البدع أو أشد.
وىذا احلديث يعم سائر البدع ،وأيَّا قىل انعاليت انشاطيب رمحو اهلل( :وي ُكو ُن الْو ِعي ُد ْاْلتِي فِي ال ِ
ْكتَ ِ
اب والسنة
ََ
َ
العاماً فِ ِيو َوفِي غَْي ِرهِ) فهو ٗتصيص بغَت سلصص شرعي ومثل ىذا ال يقبل.
مخصوصاً بو ّ
ِّٗ -
أف مقتضى البدعة تكذيب اهلل عز وجل فيما أخِب بو من إكماؿ الدين:
 قاؿ اهلل تعاَل :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮓ ﭼ [ادلائدة :
ٖ].

َّ٘ -
أف مقتضى البدعة اِتاـ النِب صلى اهلل عليو وسلم بأنَّو ما بلغ البالغ ادلبُت بل كتم شيئاً من الدين.
 واهلل عز وجل يقوؿ :ﭽﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ [ادلائدة .]ٜٕ :
 وقاؿ اهلل تعاَل :ﭽﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﭼ [النحل .]ٕٛ :
 وقاؿ اهلل تعاَل :ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ [النور .]٘ٗ :
 وقاؿ اهلل تعاَل :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ [ادلائدة .]ٙٚ :
َّ -ٙ
أف البدعة ِتدـ أصلُت عظيمُت من أصوؿ اإلسالـ وعلا أصل االجتماع وأصل االتباع.
فالبدعة ال ٕتتمع مع السنة َّ
فإِا ضدىا ،وىي من أعظم أسباب الفرقة بُت ادلسلمُت.
َّ -ٚ
أف ادلبتدع يناؿ مثل أوزار من أخذوا ببدعتو إَل قياـ الساعة.

 روى مسلم ( ) ٔٓٔٚعن جرير بن عبد اهلل عن النِب صلى اهلل عليو وسلم قاؿَ (( :وَم ْن َس َّن فِي ِْ
اْل ْس ََلِم ُسنَّ ًة َسيّْئَ ًة
ِ ِِ ِ
ِ
ِ
ص ِم ْن أ َْوَزا ِرِى ْم َش ْيءٌ )).
َكا َن َعلَْيو ِوْزُرَىا َو ِوْزُر َم ْن َعم َل بِ َها م ْن بَ ْعده م ْن غَْي ِر أَ ْن يَ ْن ُق َ
َّ -ٛ
أف ادلبتدع قد حجبت عنو التوبة.
 فروى الطِباِن يف [األوسظ] (ٕٕٓٗ) ،والبيهقي يف [الشعب] (ٔٔٓ ،)ٜواذلروي يف [أحاديث يف رم الكالم
اؿ رس ُ ِ
س ب ِن مالِ ٍ
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم:
ك ،قَ َ
وؿ اهلل َ
وأىلو] (٘ ،)ٖٔ٘ /والضياء يف [املختارة] (ٕ٘٘ٓ) َع ْن أَنَ ِ ْ َ
اؿ :قَ َ َ ُ
(( إِ َّن اهلل حجب التَّوبةَ عن ص ِ
اح ِ
ب ُك ّْل بِ ْد َع ٍة )).
َ َ َ َ َْ َ ْ َ
 قهت :هذا حديث حسٍ .وذلذا ال يكاد ادلبتدع أف يتوب إَل اهلل تعاَل.
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 وقد روى ابن بطة يف [اإلبانة الكربى] (ٕ )ٕٖٚعن الفضل بن زياد ،قاؿ :قلت أليب عبد اهللَّ :
إف الشراؾ بلغٍت
عنو أنَّو قد تاب ورجع .قاؿ :كذب ،ال يتوب ىؤالء ،كما قاؿ أيوب :إذا مرؽ أحدىم مل يعد.
 قلت :الشراؾ ىو أمحد الشراؾ كاف ببغداد مالزماً لإلماـ أمحد وعلى مذىبو يف التقشف والنسك ٍب انتقل إَل
طرسوس ووقع يف بدعة اللفظية.
وكاف ينتفي من ىذه البدعة وال يقبل اإلماـ أمحد منو ذلك َّ
ألف أىل طرسوس قد شهدوا عليو ّٔا.

َّ -ٜ
أف البدعة بريد الكفر.

السلَ ِ
يد
اؿ َم ْن قَ َ
 قال شيخ اإلسالو ابٍ تيًيت رمحو اهلل [جمووع الفتاوى] (َ٘ (( :)ٕ٘٘ /وِذلََذا قَ َ
اؿ ِم ْن َّ
ف :الْبِ َدعُ بَِر ُ
يد النّْػ َف ِ
الْ ُك ْف ِر والْمع ِ
اؽ )).
اصي بَِر ُ
َ ََ

ٓٔ -البدعة تدعو إَل الشرؾ.

 قال شيخ اإلسالو ابٍ تيًيت رمحو اهلل يف [اقتضاء الصراط املستقين] (ٕ:)ٖٚ٘ /
(( فمن دعا إَل غَت اهلل فقد أشرؾ ،ومن دعا إليو بغَت إذنو فقد ابتدع ،والشرؾ بدعة ،وادلبتدع يؤوؿ إَل الشرؾ ،ومل يوجد
مبتدع َّإال وفيو نوع من الشرؾ )).
تبُت لك خطورة البدعة ،وأنَّو ليس منها ما ؽلكن أف غلعل من اللمم.
 قلت :إذا تأملت يف ىذا الذي ذكرناه ويف غَته َّ
وىذه األدلة تشمل البدع الكلية واجلزئية.
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انىقفت انثاَيت

ع تَ ْن َق ِس ُم إِلَى َما ِى َي ُكلّْيَّةٌ ِفي َّ
الش ِر َيع ِة ،وإِلى ُج ْزئِيَّ ٍةَ ،وَم ْعنَى
 وىي على قولو رمحو اهلل قبل ذلكَ (( :والثَّانِي :أَن الْبِ َد َ
ِ
الش ِريع ِةَ ،كبِ ْد َع ِة الت ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
سبَ ِ
ينَ ،وبِ ْد َع ِة إِنكار
ذَلِ َ
ْ
ب الْبِ ْد َعة ُكلّْيِّا في َّ َ
َّحسي ِن َوالتَّ ْقبي ِح ال َْع ْقليّْ َ
ك أَن يَ ُكو َن الْ َخلَ ُل ال َْواق ُع ب َ
السنّْ يَّ ِة اقْتِصارا َعلَى الْ ُقر ِ
ك ِم َن الْبِ َد ِع الَّتِي َال
آنَ ،وبِ ْد َع ِة الْ َخ َوار ِ
األَخبار ُّ
ِج فِي قَ ْولِ ِه ْمَ :ال ُح ْك َم إَِّال لِلَّ ِوَ ،وَما أَ ْشبَوَ ذَلِ َ
ْ
ًَ
الش ِريع ِة ُدو َن فَ ر ٍع ،بل تجدىا تَ ْنتَ ِظم ما َال ي ْنح ِ
ْج ْزئِيَّ ِة ،أَو يَ ُكو ُن الْ َخلَ ُل
ص ُر ِم َن الْ ُف ُر ِ
ص فَ ْر ًعا ِم ْن فُ ُر ِ
تَ ُخ ُّ
وع َّ َ
وع ال ُ
ُ َ َ َ
ْ َْ
ضَ ،كبِ ْد َع ِة التَّثْ ِو ِ
وع ُدو َن بَ ْع ٍ
ال َْواقِ ُع ُج ْزئِيِّا إِنَّ َما يأْتي فِي بَ ْع ِ
ض ََل ٌل،
الص ََل ِة الَّ ِذي قَ َ
يب بِ َّ
ض الْ ُف ُر ِ
ال فِ ِيو َمالِ ٌ
يب َ
ك :التَّثْ ِو ُ
وبدعة األَذان وا ِْلقامة في ال ِْعي َدي ِن ،وبِ ْد َع ِة ِاال ْعتِم ِ
ك .فَ َه َذا ال ِْق ْس ُم
اد فِي َّ
الص ََل ِة َعلَى إِحدى ّْ
الر ْجلَْي ِنَ ،وَما أَشبو َذلِ َ
َ
ْ َ
ِ
ِِ ِ
َّ
غيرىا َحتَّى تَ ُكو َن أَصَلً لَ َها )).
َال تَتَ َع َّدى فيو الْب ْد َعةُ َم َحل َهاَ ،وَال تَ ْنتَظ ُم تَ ْحتَ َها َ

 أقولَّ :بُت انعهَّايت انشاطيب رمحو اهلل مراده بالبدعة اليت ىي من الكبائر ،والبدعة اليت ال تدخل يف الكبائر ،وضرب

أمثلة للنوعُت.
فمثَّل رمحو اهلل بالبدعة اجلزئية اليت ىي من قبيل اللمم ببدعة التثويب ،واألذاف واإلقامة يف العيدين ،واالعتماد يف الصالة
على إحدى الرجلُت.
فجعل ىذه البدع من البدع اجلزئية َّ
ألِا سلتصة ٔتحلها وليست بأصل كلي تندرج فيو كثَت من البدع ،ومن ٍب حكم عليها
َّأِا من مجلة الصغائر وىي "اللمم".
وىذا الذي قالو رمحو اهلل ال يسلم لو فيو َّ
فإف ىذه البدع أكِب من سائر الكبائر كما سبق إيضاحو.

ويلزـ من ىذا التقسيم الذي ذكره لوازـ باطلة ،وبطالف الالزـ يدؿ على بطالف ادللزوـ ،فمن تلك اللوازـ:
أف بدعة نفي الرؤية البصرية للمؤمنُت يف اآلخرة من البدع الصغَتة الداخلة يف اللمم َّ
 انالزو األولَّ :
ألِا بدعة
جزئية ال فروع ذلا.
 انالزو انثاَيَّ :
أف بدعة نفي الشفاعة ألىل الكبائر من اللمم.
 انالزو انثانثَّ :
أف بدعة إنكار احلوض من اللمم.
 انالزو انرابعَّ :
أف بدعة إنكار ادليزاف من اللمم.
 انالزو انخايصَّ :
أف بدعة إنكار الصراط من الصغائر اليت ىي اللمم.
 انالزو انطادشَّ :
أف بدعة إنكار عذاب القِب من الصغائر.
 انالزو انطابعَّ :
أف بدعة الوقف يف القرآف من الصغائر.
 انالزو انثايٍَّ :
أف بدعة اللفظية من الصغائر.
 انالزو انخاضعَّ :
أف بدعة نفي رؤية ادلؤمنُت لرّٔم يف اآلخرة من الصغائر.
 انالزو انعاشرَّ :
أف بدعة الصوفية يف اعتقادىم حضور النِب صلى اهلل عليو وسلم يف ادلولد من الصغائر.
إَل غَت ذلك من األمثلة.
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وكل ىذه البدع من البدع اجلزئية وليست من األصوؿ الكلية ،فإذا قيلَّ :
إف البدع اجلزئية من الصغائر اليت ىي "اللمم"
فالزـ ذلك َّ
أف ىذه البدع من الصغائر ،وىذا القوؿ باطل قطعاً ،وبطالف الالزـ يدؿ على بطالف ادللزوـ.

لعل انعهَّايت انشاطيب رمحو اهلل يريد البدع اجلزئية العملية ،وال يريد البدع اجلزئية العلمية االعتقادية.
 فإن قيلَّ :
 فانجىاب يٍ وجهيٍ:

 الوجو األولَّ :
أف انعاليت انشاطيب رمحو اهلل أطلق القوؿ ومل يقيد فال غلوز تقييد كالمو من غَت برىاف.
 الوجو الثاني :أنَّو قاؿ عند كالمو على البدع الكليةَ ( :كبِ ْد َع ِة التَّح ِسي ِن والتَّ ْقبِ ِ ِ
ينَ ،وبِ ْد َع ِة إِنكار األَخبار
ْ
َ
يح ال َْع ْقليّْ َ
السنّْ يَّ ِة اقْتِصارا َعلَى الْ ُقر ِ
ِج فِي قَ ْولِ ِه ْمَ :ال ُح ْك َم إَِّال لِلَّ ِو) وىذه بدع علمية عقائدية فكالمو يشمل
آنَ ،وبِ ْد َع ِة الْ َخ َوار ِ
ُّ
ْ
ًَ
البدع العقائدية والعملية.
على أنَّنا ال يسلم َّ
أف البدع العملية اجلزئية من الصغائر كما سيأٌب بياف ذلك.
صرح َّ
 فإن قيلَّ :
بأن مراده بالجزئية في الفروع كما مضى يف كالمو السابق.
إن العَلمة الشاطبي رحمو اهلل قد َّ

ِ
 أقول :الذي قالو انشاطيب ىو( :والث ِ
ك أَف
ع تَػْنػ َق ِس ُم إِ ََل َما ِى َي ُكلّْيَّةٌ ِيف َّ
الش ِر َيع ِة ،وإَِل ُج ْزئِيَّ ٍةَ ،وَم ْع ٌَت َذل َ
َّاِن :أَف الْبِ َد َ
َ
ِ
يٍ الْع ْقلِيُّْت ،وبِ ْدع ِة إِنكار األَخبار ُّ ِ ِ
ِ
ب الْبِ ْدع ِة ُكلّْيِّا ِيف َّ ِ
َّح ِس ِ
ص ًارا
يَ ُكو َف ْ
ُت َوالتَّػ ْقبِ ِ َ َ َ َ
اخلَلَ ُل الْ َواق ُع بِ َسبَ ِ َ
الش ِر َيعةَ ،كبِ ْد َعة الت ْ
السنّْػيَّة اقْت َ
ِ
ِ
آف ،وبِ ْدع ِة ْ ِ ِِ
ِ
وع َّ
الش ِر َيع ِة
ص فَ ْر ًعا ِم ْن فُ ُر ِ
ك ِم َن الْبِ َد ِع الَّتِي َال تَ ُخ ُّ
ْم إَِّال للَّ ِوَ ،وَما أَ ْشبَوَ َذل َ
َعلَى الْ ُق ْر َ َ
اخلََوارِِج يف قَػ ْوذل ْمَ :ال ُحك َ
ُدو َن فَ ر ٍع ،بل تجدىا تَ ْنتَ ِظم ما َال ي ْنح ِ
ْج ْزئِيَّ ِة ،أَو يَ ُكو ُن الْ َخلَ ُل ال َْواقِ ُع ُج ْزئِيِّا إِنَّ َما يأْتي فِي بَ ْع ِ
ض
ص ُر ِم َن الْ ُف ُر ِ
وع ال ُ
ُ َ َ َ
ْ َْ
ِ
ِ
ِ
ضَ ،كبِ ْد َع ِة التَّثْ ِو ِ
وع ُدو َن بَ ْع ٍ
يديْ ِن،
الْ ُف ُر ِ
الص َالةِ الَّذي قَ َ
يب بِ َّ
اؿ ف ِيو َمال ٌ
ض َال ٌؿ ،وبدعة األَذاف وا ِإلقامة يف الْعِ َ
يب َ
ك :التَّثْ ِو ُ
ِ
الر ْجلَ ْ ِ
ك .فَػ َه َذا الْ ِق ْس ُم َال تَػتَػ َعدَّى فِ ِيو الْبِ ْد َعةُ َزلَلَّ َهاَ ،وَال تَػْنتَ ِظ ُم
َوبِ ْد َع ِة ِاال ْعتِ َم ِاد ِيف َّ
الص َالةِ َعلَى إِحدى ّْ
ُتَ ،وَما أَشبو ذَل َ
غَتىا َح َّىت تَ ُكو َف أَصالً َذلَا).
َْٖتتَػ َها َ
ضربػَ ْ ِ
وجزئيَّة:
 وقولوٍُ ( :بَّ إِف الْبِ َد َ
ُتُ :كلّْيَّةٌ ُ
ع َعلَى َ ْ
الش ِريع ِة ،وِمثَا ُذلا :بِ َدع الْ ِفرِؽ الث ََّال ِث و َّ ِ
السائِرة فِيما َال يػْنح ِ
صة بال ُكلّْيّات
ص ُر ِم ْن فػُ ُر ِ
ُت ،فِإِا سلُْتَ َّ
فَأ ََّما الْ ُكلّْيَّةُ :فَ ِه َي َّ
السْبع َ
َ َ َ
َ
وع َّ َ َ َ ُ َ
اجلزئِيَّ ِ
ِ
بعد إِف شاءَ اهلل تعاَل.
اتَ ،ح ْسبَ َما َّ
يتبُت ُ
مْنػ َها ُدو َف ُْْ
وأَما ال ِ
وع ال ِ ِ
ِ ِ
وؿ َى َذا الض َّْر ِب ِم َن الْبِ َد ِع ٖتت الوعيد بالنار ،وإِف دخل
َّق ُد ُخ ُ
ْج ْزئيَّةُ :فَ ِه َي ال َْواق َعةُ في الْ ُف ُر ِ ُ
ُ
ْج ْزئيَّةَ ،وَال يػَتَ َحق ُ
ف الضَّالؿَ ،كما َال يػتحق ِ
ِ
ك ِيف س ِرقَِة لِِق َّم ٍة ،أَو التَّطْ ِف ِ ِ ٍ
صِ
صِ
الس ِرقَِة ،بَ ِل
ف َّ
َّق ذَل َ
ت َو ْ
يف ْتَبَّة ،وإِف َكا َف َداخ ًال َْٖت َ
ٖتت َو ْ
َ ََ َ ُ
َ
ِ
وؿ َعظَائِ ِمها وُكلّْيَّ ِاِتَا َكالنّْص ِ
الشموؿ َذلَا ،أََّال تَػَرى أ َّ
اص
ّْق ُد ُخ ُ
َف َخ َو َّ
اب ِيف َّ
ك األَدلةُ واضحةَ
الس ِرقَِة ،فَ َال تَ ُكو ُف تِْل َ
الْ ُمتَ َحق ُ
َ
َ َ
الْبِد ِع َغيػر ظَ ِ
اجلماع ِة ،وإَِّظلا تَػ َقع ْ ِ
ات ِيف الْغَالِ ِ
كالزلَّة وال َف ْلتَ ِة،
اخلُُر ِ
اجلُْزئِيَّ ِة َغالِبًا؟ كال ُف ْرقة َو ْ
اىَرٍة ِيف أَىل الْبِ َد ِع ْ
ب َّ
وج َع ِن َْ َ َ
اجلُْزئيَّ ُ
ُ
َ ُْ
ِِ
ك َال ي ُكو ُف اتػّْباعُ ا ْذلوى فِيها مع حص ِ
وعَ ،وَال الْ َم ْف َس َدةُ احلاصلة باجلزئية كادلفسدة
وؿ التأْويل ِيف فَػ ْرٍد ِم ْن أَفراد الْ ُف ُر ِ
َ ََ َ َ َ ُ ُ
َول َذل َ َ
احلاصلة بالكلية).
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إف البدعة اجلزئية سلتصة بالفروع العملية دوف ادلسائل العلمية االعتقادية ،بل َّبُت َّ
 فانشاطيب مل يقلَّ :
أف البدعة الكلية
الش ِريع ِة ُدو َن فَ ر ٍع ،بل تجدىا تَ ْنتَ ِظم ما َال ي ْنح ِ
ْج ْزئِيَّ ِة ،أَو
ص ُر ِم َن الْ ُف ُر ِ
ص فَ ْر ًعا ِم ْن فُ ُر ِ
ىي( :الَّتِي َال تَ ُخ ُّ
وع َّ َ
وع ال ُ
ُ َ َ َ
ْ َْ
وع ُدو َن بَ ْع ٍ
يَ ُكو ُن الْ َخلَ ُل ال َْواقِ ُع ُج ْزئِيِّا إِنَّ َما يأْتي فِي بَ ْع ِ
ض)
ض الْ ُف ُر ِ
فليس مراده بالفروع قسيمة األصوؿ ،فإنَّو َّبُت رمحو اهلل َّ
أف البدعة الكلية ال ٗتص (فرعاً) بل تعم الفروع الكثَتة وليس
مراده بػ(الفرع ،والفروع) ما ىو قسيم األصوؿ وىي ادلسائل العملية َّ
فإف البدعة الكلية ال ٗتتص بادلسائل العملية عنده
وذلذا دلا مثل ذلا كاف ٘تثيلو ٔتسائل علمية ( َكبِ ْد َع ِة الت ِ
يح الْع ْقلِيّْين ،وبِ ْد َع ِة إِنكار األَخبار ُّ ِ ِ
ِ
ص ًارا
ْ
السنّْ يَّة اقْت َ
َّحسي ِن َوالتَّ ْقب ِ َ َ َ
َعلَى الْ ُقر ِ
ِج فِي قَ ْولِ ِه ْمَ :ال ُح ْك َم إَِّال لِلَّ ِو) فمراده بالفرع اجلزء ادلعُت من أجزاء الشريعة سواء كاف من
آنَ ،وبِ ْد َع ِة الْ َخ َوار ِ
ْ
ادلسائل العلمية أو العملية.
وع ُدو َن بَ ْع ٍ
وىكذا قولو يف البدعة اجلزئية( :أَو يَ ُكو ُن الْ َخلَ ُل ال َْواقِ ُع ُج ْزئِيِّا إِنَّ َما يأْتي فِي بَ ْع ِ
ض) فمراده بالفروع يف
ض الْ ُف ُر ِ
ىذا ادلوضع ىو عُت مراده يف ادلوضع السابق وىو اجلزء ادلعُت من أجزاء الشريعة وليس مراده بالفروع ما ىو قسيم
األصوؿ.
ْج ْزئِيَّ ِة) ومل يقل بالفروع العملية.
ْج ْزئِيَّةُ :فَ ِه َي ال َْواقِ َعةُ فِي الْ ُف ُر ِ
وع ال ُ
وذلذا قاؿ( :وأَما ال ُ
أف البدعة الكلية تعم كثَتاً من الفروع ،و َّ
إف انعاليت انشاطيب رمحو اهلل َّبُت َّ
 وأقول من باب زيادة اْليضاحَّ :
أف
البدعة اجلزئية ٗتتص بفرع من الفروع ،فكما أنَّو مل يفهم من ذكر الفروع يف البدعة الكلية َّ
أف البدعة الكلية ٗتتص بادلسائل
أف الفروع ىي قسيم األصوؿ ،فهكذا ال يفهم من ذكر الفروع يف البدعة اجلزئية َّ
العملية باعتبار َّ
أف البدعة اجلزئية ٗتتص
بادلسائل العملية باعتبار َّ
أف الفروع ىي قسيم األصوؿ.
 فإن قيل٘ :تثيلو للبدعة اجلزئية ببعض البدع العملية ( َكبِ ْد َع ِة التَّثْ ِو ِ
يب
الص ََلةِ الَّ ِذي قَ َ
يب بِ َّ
ال فِ ِيو َمالِ ٌ
ك :التَّثْ ِو ُ
ض ََل ٌل ،وبدعة األَذان وا ِْلقامة في الْ ِعي َدي ِن ،وبِ ْد َع ِة ِاال ْعتِم ِ
الر ْجلَْي ِن) يدؿ على أنَّو أراد
اد فِي َّ
الص ََلةِ َعلَى إِحدى ّْ
َ
َ
ْ َ
بالبدعة اجلزئية ما كانت متعلقة بادلسائل العملية دوف العلمية العقائدية.

 فالجواب من وجهين:
 الوجو األولَّ :
أف ادلثاؿ ال يقيد بو مطلق الكالـ ،وال ؼلص بو العموـ.
 الوجو الثاني :أف يقاؿَّ :
إف انعاليت انشاطيب رمحو اهلل كما مثَّل للبدعة اجلزئية ببعض ادلسائل العملية فقد مثل
للبدعة الكلية ببعض ادلسائل العلمية ( َكبِ ْد َع ِة الت ِ
يح الْع ْقلِيّْين ،وبِ ْد َع ِة إِنكار األَخبار ُّ ِ ِ
ِ
ص ًارا َعلَى
ْ
السنّْ يَّة اقْت َ
َّحسي ِن َوالتَّ ْقب ِ َ َ َ
الْ ُقر ِ
ِج فِي قَ ْولِ ِه ْمَ :ال ُح ْك َم إَِّال لِلَّ ِو) مع َّ
أف البدعة الكلية ال ٗتتص بادلسائل العلمية العقائدية اليت تعم
آنَ ،وبِ ْد َع ِة الْ َخ َوار ِ
ْ
فروعاً علمية وال تعم فروعاً عملية.
وذلك َّ
أف بدعة التقليد األعمى للمذاىب مثالً من البدع الكلية وىي تشمل فروعاً عملية  -وىي الغالب  -وفروعاً علمية.
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لعل انعاليت انشاطيب رمحو اهلل أراد بالبدعة الكلية ما يتعلق بادلسائل العلمية العقائدية ،وأراد بالبدعة
 فإن قيلَّ :
اجلزئية ما كاف متعلقاً بادلسائل العملية ،ويدؿ على ذلك ما ذكره من األمثلة يف النوعُت.
 فالجواب من وجهين:

 الوجو األول :ما سبق ذكره من َّ
أف ادلثاؿ ال يقيد بو مطلق الكالـ ،وال ؼلص بو العموـ.
 والوجو الثانيَّ :
أف الزـ ذلك وجود أقساـ للبدع ال تدخل يف كالـ انعاليت انشاطيب رمحو اهلل ،وىي البدعة الكلية
فإف ظاىر كالمو َّ
العملية ،والبدعة اجلزئية العلمية العقائدية ،وىذا خالؼ الظاىر من كالـ انعاليت انشاطيب رمحو اهلل َّ
أف
البدع ال ٗترج من ىذين القسمُتَّ :إما أف تكوف كلية ،أو جزئية.

ٍ ب لو سلمنا تنزالً َّ
أف انعاليت انشاطيب رمحو اهلل أراد بالبدعة اجلزئية ما كاف متعلقاً بادلسائل العملية ،فقد سبق أف
فإف األدلة الواردة يف ذـ البدع والدالة على عظم َّ
أف ذلك شلا ال يسلم لو فيو َّ
ذكرت فيما مضى َّ
شأِا و َّأِا أكِب من سائر
الكبائر اليت ىي دوف الكفر والشرؾ تعم البدع العلمية والعملية.
 أرأيت مثالً بدعة شد الرحاؿ إَل مسجد اجلند يف أوؿ مجعة يف رجب ،وصوـ أوؿ مخيس منو ،وإقامة صالة الرغائب
يف مسجد اجلند ،وٗتصيص مسجد اجلند ْتضور صالة اجلمعة فيو ىل يستقيم أف يقاؿ يف ىذه البدع َّأِا من اللمم َّ
ألِا
من البدع اجلزئية ،ومن فعل ذلك ما زاؿ على سلفيتو وسنيتو.
إف من تعبد اهلل تعاَل بالرقص والسماع يف بيوت اهلل تعاَل َّ
 وىكذا ىل يستقيم أف يقاؿَّ :
أف بدعتو ىذه من اللمم
َّ
ألِا من البدع اجلزئية ،ومن فعل ذلك ما زاؿ على سلفيتو وسنيتو.
 وىكذا من تعبد اهلل تعاَل بدعوة الناس عن طريق التمثيليات وادلسرحيات ىل يستقيم أف يقاؿ :إ َّف بدعتو ىذه من
اللمم َّ
ألِا من البدع اجلزئية ،ومن فعل ذلك ما زاؿ على سلفيتو وسنيتو.
 وىكذا بدعة التوسل إَل اهلل تعاَل ببعض سللوقاتو.
 وبدعة قص بعض شعر التائب على يد من تاب على يده كما يفعلو بعض ادلتصوفة.
 وبدعة االمتناع من الصالة فوؽ فرش ادلسجد.
 وبدعة الدعاء اجلماعي أدبار الصلوات.
 وبدعة إظهار شعائر الفرح والسرور يوـ عاشوراء كاالكتحاؿ واالختضاب وتوسيع النفقات على العياؿ وطبخ األطعمة
اخلارجة عن العادة وضلو ذلك شلا يفعل يف األعياد وادلواسم.
ٍ
 وبدعة جعل عاشوراء يوـ ٍ
ونياحة على مقتل احلسُت رضي اهلل عنو.
مأًب
 وبدعة الشعبانية من الصياـ وصالة األلفية وغَت ذلك.
 وبدعة مجاعة التبليغ من الدعوة عن جهل وٗتصيص أياـ معلومة لذلك إَل غَت ذلك من بدعهم.
 وبدعة القراءة باألحلاف الغنائية.
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 وبدعة الذكر اجلماعي بصوت واحد أدبار الصلوات وغَت ذلك شلا يفعلو الصوفية.
 وبدعة اٗتاذ الوالئم عند موت ادليت.
 وبدعة إجازة الشيخ دلريده ببعض األذكار بعدد معُت زلدث وبأوقات معينة كما يفعل ذلك أصحاب التصوؼ.
 وبدعة التيجانيُت يف الذكر َّ
فإِم ينشروف قطعة قماش بيضاء يف ادلسجد بعد صالة ادلغرب وغللسوف حوذلا ويتلوف ال
إلو إال اهلل وكلمتُت أخريُت معها مائة مرة.
 وبدعة قراءة الفاٖتة على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم وعلى سائر األموات والتهليل خلف اجلنائز وقراءة القرآف
واألناشيد خلفها وغَت ذلك من بدع اجلنائز.
 وبدعة الطواؼ حوؿ ادلسجد سبعاً بعد بناءه وذلك يف يوـ االفتتاح.
 وبدعة بعض الصوفية حُت يذكروف اهلل وىم يتمايلوف ؽليناً ومشاالً يف حالة قفز ويف مجاعة ويف صوت عاؿ.

إَل غَت ذلك من األمثلة الكثَتة يف الباب.
 وبدعة قراءة دعاء ادلولد وسورة يس وسورة الفاٖتة لشهداء بدر يف سبعة عشر من شهر رمضاف رلتمعُت يف ادلسجد،
ٍب يدعوف ذلم.
 وبدعة االحتفاؿ بادلولد ،وليلة االسراء وادلعراج ،وليلة السابع والعشرين من رمضاف على أ َِّا ليلة القدر ،وبأوؿ السنة
اذلجرية.
 وبدعة الذبٍ يف  ٕٚرجب و ٙمن صفر و٘ٔ من شواؿ وٓٔ من شهر زلرـ ،ويوـ عرفة.
 وبدعة آخر مجعة من رمضاف ،وذلك َّأِم بعد صالة اجلمعة مباشرة يصلوف مخسة فروض كل منها ٗ ركعات بسالـ
عما فاِتم.
منفصل ،ويعتِبوف ىذه الصلوات قضاء َّ
 وبدعة النوـ أرضاً وعدـ التطيب دلدة أربعُت يوماً ألغلبية األقارب واجلَتاف ،والذبٍ بعد أسبوع من تاريخ الوفاة باسم
الصدقة.
إَل غَت ذلك من البدع العملية الكثَتة جداً اليت لو مجعت لبلغت عدة رللدات.
إف ىذه البدع ونظائرىا كثَت داخلة يف الصغائر "اللمم" و َّ
 فهم يقالَّ :
أصر عليها ال ؼلرج من السنة إَل
أف من َّ
البدعة؟ .
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انىقفت انثانثت

اصي قَ ْد ثَب َ ِ
ِ
ك أ َّ
 وىي على قولو رمحو اهللَ (( :والثَّالِ ُ َّ
الصغَائِ ِر َوالْ َكبَائِ ِرَ ،وَال َش َّ
ع
س ُام َها إِلى َّ
َن الْبِ َد َ
َ
ت انْق َ
ث :أَن ال َْم َع َ
ِمن جملَ ِة الْمع ِ
ضى إِطَلق التَّ ْق ِس ِيم أ َّ
ع تَ ْن َق ِس ُم
ّْم ِة َ ،ونَ ْوعٌ ِم ْن أَنواعها ،فَاقْتَ َ
اصي َعلَى ُم ْقتَ َ
َن الْبِ َد َ
ْ ُ ْ ََ
ضى األَدلة ال ُْمتَ َقد َ
ِ
الد ُخ ِ
ول فِي الْ َكبَائِ ِر ،أل َّ
ص وحدىا بِتَ ْع ِم ِيم ُّ
ك ُم ْعتَبَ ًرا
يص ِم ْن غَْي ِر ُم َخ ّْ
أَيضاًَ ،وَال تُ َخ ُّ
صصَ ،ولَ ْو َكا َن ذَلِ َ
َن ذَلِ َ
ك تَ ْخص ٌ
ِ
ِ ِِ
ِ ِ
َن الْمع ِ
ِ
ع
اص َي َما َع َّدا الْبِ َد َ
ين بِالتَّ ْقس ِيم ق ْس ُم الْبِ َد ِع ،فَ َكانُوا يَنُ ّ
صون َعلَى أ َّ َ َ
َال ْستُثْن َي َم ْن تَ َق َّدم م َن العلماء الْ َقائل َ
ِ
ِِ ِ
تَ ْن َق ِسم إِلى َّ ِ
ِ ِ
ِ ِ
س ِام ،فَظَ َه َر أَنَّو َش ِام ٌل لِ َج ِمي ِع
الصغَائ ِر َوالْ َكبَائ ِر ،إ َّال أَنَّهم لَ ْم يَلْتَفتُوا إلى االستثناء ،وأَطلقوا الْ َق ْو َل باالنْق َ
ُ
أَنواعها )).

 أقول  :ادلعصية تشمل الكفر األكِب والشرؾ األكِب كما قاؿ اهلل تعاَل :ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶﯷ ﯸ ﭼ [النساء.]ٔٗ :
وقاؿ اهلل تعاَل :ﭽﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ [ادلزمل.]ٔٙ :
وقاؿ اهلل تعاَل :ﭽ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﭼ [اجلن:
ٖٕ].
وتأٌب ادلعصية ويراد ّٔا ما سوى ذلك شلا ىو دوف الكفر والشرؾ األكِب ،كما يف قوؿ اهلل تعاَل :ﭽﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﭼ [طو.]ٕٔٔ :
وما يتعلق ٔتعصية الكفر والشرؾ َّ
فإِما ينقسماف إَل كفر أكِب وكفر أصغر ،وشرؾ أكِب وشرؾ أصغر ،واألصغر منهما
أعظم من الكبائر شلا دوِما ،وال ينقسماف إَل كبائر وصغائر.
والبدع إف قُ ّْسمت كذلك إَل بدع كِبى وصغرى َّ
فإف ىذا التقسيم مستقيم ،وتكوف البدع الصغرى أعظم من الكبائر شلا
دوِما.
ع ِمن جملَ ِة الْمع ِ
ك أ َّ
 فقولوَ ( :وَال َش َّ
اصي) يقاؿ :وىكذا الكفر والشرؾ كما أسلفنا يف األدلة ادلاضية.
َن الْبِ َد َ ْ ُ ْ َ َ
الد ُخ ِ
ول فِي الْ َكبَائِ ِر ،أل َّ
ضى إِطَلق التَّ ْق ِس ِيم أ َّ
ص وحدىا بِتَ ْع ِم ِيم ُّ
َن
ع تَ ْن َق ِس ُم أَيضاًَ ،وَال تُ َخ ُّ
 وقولو( :فَاقْتَ َ
َن الْبِ َد َ
ِ
صص ) يقاؿ لو :كما أخرجنا من ىذا التقسيم معصية الكفر والشرؾ باعتبار األدلة ،فهكذا
يص ِم ْن غَْي ِر ُم َخ ّْ
ذَلِ َ
ك تَ ْخص ٌ
طلرج البدع من ىذا التقسيم باعتبار األدلة اليت ذكرناىا فيما مضى من كوف البدع شر األمور ،وكوِا ضاللة ،وكوِا يف
النار وغَت ذلك شلا ذكرناه.
ِ
ِ ِِ
ِ ِ
ِ
صون َعلَى
 وقولوَ ( :ولَ ْو َكا َن ذَلِ َ
ين بِالتَّ ْقس ِيم ق ْس ُم الْبِ َد ِع ،فَ َكانُوا يَنُ ّ
ك ُم ْعتَبَ ًرا َال ْستُثْن َي َم ْن تَ َق َّدم م َن العلماء الْ َقائل َ
ِ
َن الْمع ِ
االستثناء ،وأَطلقوا الْ َق ْو َل
الصغَائِ ِر َوالْ َكبَائِ ِر ،إَِّال أَنَّهم لَ ْم يَلْتَ ِفتُوا إِلى
ع تَ ْن َق ِس ُم إِلى َّ
اص َي َما َع َّدا الْبِ َد َ
أ َّ َ َ
ِِ ِ
س ِام ،فَظَ َه َر أَنَّو َش ِام ٌل لِ َج ِمي ِع أَنواعها).
باالنْق َ
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 يقال جواباً عن ذلك :ومل ينصوا أيضاً على دخلوىا يف الصغائر ،وكما مل يدخل يف كالمهم الكفر والشرؾ وعلا من
أف األدلة دلت على عدـ دخوذلما يف الصغائر ،فهكذا ال يدخل يف كالمهم البدع باعتبار َّ
مجلة ادلعاصي باعتبار َّ
أف األدلة
قد دلت على عدـ دخوؿ البدع يف الصغائر ،واألصل يف كالـ العلماء موافقة األدلة ال سلالفتها.
عم ن سلف من العلماء التفريق بُت البدعة وادلعصية فيطلقوف ادلعصية على غَت البدعة ،فإذا
 ويقال أيضاً :ادلعروؼ َّ
وجد يف كالمهم تقسيم ادلعصية إَل كبائر وصغائر فال يريدوف إدخاؿ البدع يف ىذا التقسيم.
وشلا يدؿ على تفريقهم بُت ادلعصية والبدعة:
 ما رواه الاللكائي يف [اعتقاد أىل السنة] ( ،)ٕٖٛواذلروي يف [ذم الكالم] (ٗٔ ،)ٜوالبيهقي يف [الشعب]
( ،)ٜٜٓٓوابن اجلعد يف [مسنده] ( ،)ٜٔٛٓوابن بشراف يف [أماليو] ( ،)ٚٓٛوأبو نعيم يف [احليلية] ()ٕٙ /ٚ
ب إِ ََل إِبلِيس ِمن الْمع ِ
صيَ ِة )).
َح ُّ
ْ َ َ َْ
من طريق ػلِت بن ؽلاف عن سفياف الثوري قاؿ (( :الْبِ ْد َعةُ أ َ

 قهت :إسناده حمتًم نهتحسني.

 ويقال أيضاًَّ :
إف عبارات السلف يف ذـ أىل البدع ومن غلالسهم عبارات شديدة ال تكوف يف حق من وقع يف صغَتة
من الصغائر ،ولو كانت البدعة تنقسم إَل صغائر وكبائر دلا أطلقوا القوؿ يف الذـ البالغ ذلا.

 فمن ذلك :قول الفضيل :ال ٕتلس مع صاحب بدعة أحبط اهلل عملو وأخرج نور اإلسالـ من قلبو وإذا أحب اهلل

عبداً طيب لو مطعمو.

رواه الاللكائي يف [اعتقاد أىل السنة] (ٖ.)ٕٙ

 وقال :من أحب صاحب بدعة أحبط اهلل عملو وأخرج نور اإلسالـ من قلبو.
رواه ابن بطة يف [اإلبانة الكربى] (ٔٗٗ) ،واذلروي يف [ذم الكالم] (ٖٖ.)ٜ
 وقال :صاحب البدعة ال تأمنو على دينك وال تشاوره يف أمرؾ وال ٕتلس إليو فمن جلس إَل صاحب بدعة ورثو اهلل

العمى.

رواه الاللكائي [اعتقاد أىل السنة] (ٗ ،)ٕٙابن بطة يف [اإلبانة الكربى] (.)ٖٗٛ
فإِن أخاؼ أف تنزؿ عليك اللعنة.
 وقال الفضيل أيضاً :ال ٕتلس مع صاح بدعةّْ ،
رواه ابن بطة يف [اإلبانة الكربى] (ٔٗٗ).

 وروى ابن بطة يف [اإلبانة الكربى] (ٖ )ٗٚعن أمحد بن سناف قاؿ :لئن غلاورِن صاحب طنبور ،أحب إل من أف
غلاورِن صاحب بدعةَّ ،
ألف صاحب الطنبور أِاه ،وأكسر الطنبور  ،وادلبتدع يفسد الناس ،واجلَتاف ،واألحداث.
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 وقال الحسن البصري :صاحب بدعة ال يقبل اهلل لو صالة وال صياماً وال حجاً وال عمرة وال جهاداً وال صرفاً وال

عدالً.

رواه الاللكائي [اعتقاد أىل السنة] (ٓ.)ٕٚ

 وقال األوزاعي :من وقَّر صاحب بدعو فقد أعاف على مفارقو اإلسالـ ومن وقر صاحب بدعة فقد عارض اإلسالـ
برد.

رواه اذلروي يف [ذم الكالم] (ٕٔ.)ٜ
 ويف لفظ عنو أنَّو قاؿ :من وقر صاحب بدعة فقد أعاف على ىدـ اإلسالـ.
رواه اذلروي يف [ذم الكالم] (ٖٕ.)ٙ
 وقال إبراىيم بن أدىم :من صافٍ صاحب بدعة فقد أعاف على ىدـ اإلسالـ.
رواه اذلروي يف [ذم الكالم] (ٕٖ.)ٜ
 وقال يوسف بن أسباط :ما أبال سألت صاحب بدعة عن ديٍت ،أو زنيت.
رواه ابن بطة يف [اإلبانة الكربى] (.)ٖٗٛ
 وقال أرطاة بن المنذر السكوني :ألف يكوف ابٍت فاسقاً من الفساؽ أحب إل من أف يكوف صاحب ىوى.
رواه اذلروي يف [ذم الكالم] (٘ٔ.)ٜ

وعبارات السلف يف ذـ البدع وأىلها كثَتة جداً وىي تدؿ على َّأِم يروف َّ
أف البدع من أشد الذنوب و َّأِا أعظم من سائر

ادلعاصي اليت ليست بشرؾ وال كفر.
والمتأمل يف عبارات السلف غلزـ َّأِم مل يكونوا يروف َّ
أف من البدع ما ىي من قبيل الصغائر اليت يقاؿ ذلا" :اللمم".
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انىقفت انرابعت

ص ُّح بِطَ ِري َق ٍة يظْ ِهر إِن شاء اهلل أَنها تحقيق في تشعيب ى ِذهِ
ِ
كي ِ
َ
ْج َو ُ
 وىي على قولو رمحو اهلل (( :فَال َ
اب :أَن ذَل َ َ
َ
ُ ُ

المسأَلة.
ك أَن ِ
ِ
كَ ،وغَْي ُر الْ َعالِ ِم بِ َك ْونِ َها
ص َّور أَن يَ ُكو َن َعالِ ًما بِ َك ْونِ َها بِ ْد َعةً ،وأَن يَ ُكو َن غَْي َر َعالِ ٍم بِ َذلِ َ
َوذَلِ َ
ب الْبِ ْد َعة يُتَ َ
َ
صاح َ
اطها وتَ ْش ِر ِيعها ،والْم َقلّْ ُد لَو فِيها .وعلَى ُك ّْل تَ ْق ِدي ٍر فالتأْويل ي ِ
ضرب ي ِن ،وىما :الْمجت ِه ُد فِي ِ ِ
ُ َ ََ
صاحبُوُ
بِ ْد َع ًة َعلَى َ ْ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ
ْ
َُ
َ َ ُ
است ْنبَ َ َ
فأما العالم بها فإنَّو لو لم يتأول لم يصح أن ينسب إلى أ َْى ِل
فِ َيها َوَال يُ َفا ِرقُوُ إِذا َح َك ْمنَا لَوُ بحكم أىل ا ِْلسَلمَّ ،
الزيادةِ فِ ِيو ،أَ ِو النُّ ْقص ِ ِ
اْلس ََلِم ،ألَنَّو مص ِ
َّح ِر ِ
لشار ِِع ُم َراغَ ٌم لِ َّ
اد ٌم لِ َّ
يف لَوُ ،فَ ََل بُ َّد لَوُ ِم ْن تأْويل
لش ْر ِع بِ ّْ َ َ
ان م ْنوُ ،أَو الت ْ
ِْ ْ
َ
ُ َ
ِِ ِ
ِ
ول :إِنَّها بِ ْد َعةٌ ،ولَ ِكنّْي رأَيت فََُلنًا الْ َف ِ
اض َل يَ ْع َم ُل بِ َها ،أَو يأمر بِ َها ،أَو
َّها ُم ْستَ ْح َسنَةٌ ،أَو يَ ُق ُ
َك َق ْولو :ى َي بِ ْد َعةٌَ ،ولَكن َ
َ
ِ
لقضاء حظّْو العاجل ِمن َخو ٍ
ِيق ُّر بِ َهاَ ،ولَ ِكنَّوُ يَ ْف َعلُ َها لِ َح ٍّ
ف َعلَى َحظّْو ،أَو فِ َر ًارا ِم َن
ظ عاجل؛ كفاعل الذنب
ْ ْ
َ
ِاال ْعتِ َر ِ
ار إِليو ،وما أَشبو ذلك.
اض َعلَْي ِو فِي اتّْبَ ِاع ُّ
السن َِّةَ ،ك َما ُى َو الشأْن الْيَ ْو َم فِي َكثِي ٍر ِم َّم ْن يُ َ
شُ
وأ ََّما غير العالم بها ،وىو الواضع لها :فِإنَّو ال يمكن يَ ْعتَ ِق َد َىا بِ َد َعةً ،بَ ْل ِى َي ِع ْن َدهُ ِم َّما يلحق بالمشروعاتَ ،ك َق ْو ِل
اْلثْ ن ي ِن يصام ألَنو ي وم مولِ ِد النَّبِي صلَّى اللَّو علَي ِو وسلَّم ،وجعل الثَّانِي ع َ ِ
ِ
ْح ًقا
َ
ّْ َ
م ْن َج ْع ِل يَ ْو َم ِْ َ ْ ُ َ ُ
ش َر م ْن َربِي ٍع األَول ُمل َ
َْ ُ َْ
ُ َ ْ َ َ َ َ َْ َ
ِ
اع والْغَنَاء ِم َّما يُ َّ ِ ِ ِ َّ ِ ِ
ب
الس ََل ُم ُولِ َد فِ ِيوَ ،وَك َم َن َع َّد َّ
بأَيام األَعياد ألَنَّو َعلَْي ِو َّ
اء َعلَى أَنَّو يَ ْجل ُ
تقرب بو إلى اللو بنَ ً
الس َم َ َ َ
ِ
ِ
الدعاء بِ َه ْيئَ ِة ِاال ْجتِم ِاع ِفي أَدبار َّ ِ ِ ِ
اء َعلَى َما جا َء في ذلك حالة
ب ِفي
األَحوال ُّ
َ
الصلَ َوات َدائ ًما بنَ ً
السنّْ يَّ َة ،أَو َرغ َ
ِ
ِ
اد فِي َّ ِ
صر فِي َز ْع ِم ِو ُسنَّةَ ُم َح َّم ٍد َ َّ َّ ِ َّ
يل لَوُ :إِنَّك
الوحدة ،أَو َز َ
الش ِر َيعة أَحاديث َم ْك ُذوبَ ًة ليَ ْن ُ َ
صلى اللوُ َعلَْيو َو َسل َم ،فَ لَ َّما ق َ
تَ ْك ِذب علَي ِو ،وقَ ْد قَ َ ِ
ت لَوُ.
ب َعلَ َّي ُمتَ َع ّْم ًدا فليتبوأْ َم ْق َع َدهُ ِم َن النَّا ِر"؛ قَ َ
ال :لَ ْم أَكذب َعلَْي ِو ،وإِنَّما َك َذبْ ُ
ال" :م ْن َك َذ َ
ُ َْ َ
ص ِم ْن َها تأْويَلً َعلَْي َها لَِق ْولِ ِو تَ َعالَى فِي ذَ ّْم الْ ُك َّفا ِر :ﭽ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ
أَو نَ َّق َ
[النجم ، ]ٕٛ :فأَسقط ا ْعتِبار األَحاديث الْم ْن ُقولَ ِة بِ ْاْلح ِ
كَ ،ولِ َما أَشبهو؛ أل َّ
َن خبر الواحد ظني ،فهذا كلو
اد لِ َذلِ َ
َ
َ
ََ
من قبيل التأْويل.
ول :فَل ٌن الم ْقتَ َدى بو يعمل بهذا العمل ،أو يفتي بو؛ َكاتّْ َخ ِ
اذ ال ِْغنَا ِء ُج ْزًءا ِم ْن
ك أَيضاً؛ ألَنو يَ ُق ُ
وأَما ال ُْم َقلّْ ُد :فَ َك َذلِ َ
ُ
ُ
وخ الت ِ
أَجز ِاء طَ ِري َق ِة الت ِ
ِ
اج ُدوا َعلَْي ِو ،وِم ْن ُهم َم ْن َم َ ِ
بناء منهم َعلَى أ َّ
سبَبِ ِو،
َن ُشيُ َ َ
َ
َّص ُّوف قَ ْد َسمعُوهُ َوتَ َو َ
َ ْ
َّص ُّوف ً
ات ب َ
ِ
وَكتم ِز ِيق الثّْي ِ ِ
الرق ِ
ىؤالء المنتمين إِلى
ْص َو ِس َواهُ ألَنهم قَ ْد فَ َعلُوهُ ،وأَكثر َما يَ َق ُع ِمثْ َل َى َذا فِي
اج ِد بِ َّ
َ
َ َْ
َّو ُ
اب ع ْن َد الت َ
التصوف.
والش ْبلي ،وغيرىم؛ فيما ص َّح عنهم ،أَو لَم ي ِ
بالجنَيد ،والبِ ْسطاميّْ ،
ص ّحَ ،ويَ ْت ُرُكو َن أَن
َ
وربما احتجوا على بدعهم ُ
ْ َ
ِ
وفسرىا أَىلُها
سن َِّة اهلل ورسولو صلّى اهلل عليو وسلّم ،وىي التي ال شائبة في ىداىا ،إ َذا نَ َقلها الْعُ ُد ُ
ولَّ ،
يَ ْحتَ ُّجوا ب ُ
ِ
ِ
ت أَذيال التَّأْ ِو ِ
يل،
َّه ْم َم َع َذلِ َ
قرون بالخَلف للسنّة بَ ْحتاً ،بَ ْل يَ ْد ُخلُو َن تَ ْح َ
المكبّون َعلَى فَ ْه ِم َها َوتَ َعلُّ ِم َهاَ ،ولَكن ُ
ُ
ك َال يُ ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لسنَّة أَصَلً.
ص ْف َحة الْخ ََلف ل ُّ
إِذ َال يَ ْر َ
ضى ُم ْنتَ ٍم إِلى ا ِْلسَلم بِإبداء َ
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ِ
ٍِ
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو
وإِذا َكا َن َك َذلِ َ
ك فَ َق ْو ُل َمالك :من أَحدث في ىذه األَمة شيئاً لم يَ ُك ْن َعلَْيو َسلَ ُف َها فَ َق ْد َز َع َم أَن النَّبِ َّي َ
ت إِلى فَ ِ
قصر
ضيلَ ٍة َّ
الر َسالَةََ ،وقَ ْولُوُ لِ َم ْن أَراد أَن يُ ْح ِرَم ِم َن ال َْم ِدينَ ِة :أ ُّ
َو َسلَّ َم َخا َن ّْ
َي ِف ْت نَ ٍة أَعظم ِم ْن أَن تَظُ َّن أَنك َسبَ ْق َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
َع ْن ها رس ُ ِ
ص ِم َعلَى
صلَّى اللَّوُ َعلَْيو َو َسلَّ َم؟  ، ...إِلى آخ ِر الْح َكايَة َوقَ ْد تقدم ذكر ذلك إنَّما ىو إِلزام ل ْل َخ ْ
ول اللَّو َ
َ َُ
َع َ ِ
صداً؛ ِألَنَّوُ َال ي ْق ِ
ص ُد إِلَى
ص ْد َ
ت إِليو قَ ْ
ادة أَىل النَّظَ ِر ،كأَنو يقول لو :يلزمك في ىذا القول كذا ،ال أنَّو يقول لو :قَ َ
َ
ك ُم ْسلِ ٌم.
ذَلِ َ
َوَال ِزُم ال َْم ْذ َى ِ
وخنَا
ف ِف َيها بَ ْي َن أَىل األُصولَ ،والَّ ِذي َكا َن يَ ُق ُ
ب أَم َال؟ ِى َي مسأَلة ُم ْختَ لَ ٌ
ول بِ ِو ُشيُ ُ
بَ :ى ْل ُى َو َم ْذ َى ٌ
ِ
ِ ِ
ين أَيضاً :أ َّ
ص ِم
َن َال ِزَم المذىب ليس بمذىب ،فلذلك إِذا قُ ّْرر عليو الْ َخ ْ
الب َجائيّون والمغربيون َويَ َرْو َن أَنَّو رأْي ال ُْم َح ّْقق َ
ِ
َّح ِق ِ
ك تستوي البدعة مع المعصية،
ضَ ،و ِع ْن َد ذَلِ َ
ار ذَلِ َ
ك ال َْم ْعنَى َعلَى الت ْ
يق َال يَ ْن َه ُ
أَنكره غَايَةَ ا ِْلنكار ،فِإذاً ا ْعتبَ ُ
فكما َّ
ع.
صغَائٌِر َوَكبَائٌِر ،فَ َك َذلِ َ
ك الْبِ َد ُ
أن المعاصي َ
وجزئيَّة:
ع َعلَى َ
ثُ َّم إِن الْبِ َد َ
ض ْربَ ْي ِنُ :كلّْيَّةٌ ُ
ث و َّ ِ
ِ
السائِرة فِيما َال ي ْنح ِ
الش ِريع ِة ،وِمثَالُ َها :بِ َد ُ ِ ِ
صة
ين ،فِإنها ُم ْختَ َّ
ص ُر ِم ْن فُ ُر ِ
فَأ ََّما الْ ُكلّْيَّةُ :فَ ِه َي َّ
َ َ َ
ع الْف َرق الثَََّل َ
وع َّ َ َ
الس ْبع َ
بال ُكلّْيات ِم ْن ها ُدو َن ال ِ ِ
ِ
شاء اهلل تعالى.
َ
ّ
ُ
ْج ْزئيَّاتَ ،ح ْسبَ َما يتبيَّن بع ُد إن َ
ول َى َذا الض َّْر ِ
ب ِم َن الْبِ َد ِع تحت الوعيد بالنار ،وإِن
ْج ْزئِيَّ ِةَ ،وَال يَتَ َح َّق ُق ُد ُخ ُ
ْج ْزئِيَّةُ :فَ ِه َي ال َْواقِ َعةُ ِفي الْ ُف ُر ِ
وع ال ُ
وأَما ال ُ
يف بِحبَّ ٍة ،وإِن َكا َن د ِ
صِ
ك ِفي س ِرقَ ِة لِِق َّم ٍة ،أَو التَّط ِْف ِ
صِ
ف
ف الضََّللَ ،ك َما َال يَتَ َح َّق ُق َذلِ َ
اخ ًَل تَ ْح َ
َ
ت َو ْ
دخل تحت َو ْ
َ
َ
ِ
الس ِرقَ ِة ،ب ِل الْمتَح ّْق ُق ُد ُخ ُ ِ ِ
ِ
ّْص ِ
الشمول لَ َها ،أ ََّال
ْك األَدلةُ واضح َة
اب ِفي َّ
الس ِرقَ ِة ،فَ ََل تَ ُكو ُن تِل َ
ول َعظَائم َها َوُكلّْيَّات َها َكالن َ
َّ َ ُ َ
وج ع ِن الْجماع ِة ،وإِنَّما ت َقع ال ِ
اىرةٍ فِي أَىل الْبِد ِع ال ِ
ِ
َن َخو َّ ِ
ات
ْج ْزئيَّ ُ
ْج ْزئيَّ ِة غَالِبًا؟ كال ُف ْرقة َوالْ ُخ ُر ِ َ َ َ َ
َ ُ ُ
َ ُ
تَ َرى أ َّ َ
اص الْب َد ِع غَْي ُر ظَ َ
ِ
ص ِ
فِي الْغَالِ ِ
وعَ ،وَال
ب َّ
ول التأْويل ِفي فَ ْرٍد ِم ْن أَفراد الْ ُف ُر ِ
كالزلَّة وال َفلْتَ ِةَ ،ولِ َذلِ َ
ك َال يَ ُكو ُن اتّْبَاعُ ال َْه َوى ف َيها َم َع ُح ُ
س َدةُ الحاصلة بالجزئية كالمفسدة الحاصلة بالكلية.
ال َْم ْف َ
ِ
فَ علَى َى َذا :إِذا اجتَمع فِي الْبِ ْد َع ِة و ْ ِ
ص ِغ َيرةًَ ،واللَّوُ أَ ْعلَ ُم.
ص َّح أَن تَ ُكو َن َ
ص َفانَ :ك ْونُ َها ُج ْزئيَّةًَ ،وَك ْونُ َها بالتأْويل؛ َ
َ
ْ ََ
َ
حرم َعلَى نَ ْف ِس ِو َش ْيئًا ِم َّما أَحل اللَّوُ؛ ِم َن
َوِمثَالُوُ :مسأَلة َم ْن نَ َذ َر أَن يصوم قائماً ال يجلس ،وضاحياً ال يَ ْستَ ِظ ُّلَ ،وَم ْن َّ
يذ الطَّع ِام ،أَو الن ِ
النَّوِم ،أَو لَ ِذ ِ
َّها ِرَ ،وَما أَشبو ذلك مما تقدم ذكره ،أَو يأْتي.
ّْساء ،أَو األَكل بِالن َ
َ
ْ
َ
غَي ر أَن الْ ُكلّْيَّ َة وال ِ
ِ
ِ
ب مأْخذه َوقَ ْد يُبَ ّْع ُد ،فَ يَ َق ُع
ْج ْزئيَّ َة قَ ْد تَ ُكو ُن ظَاى َرًةَ ،وقَ ْد تَ ُكو ُن َخفيَّ ًةَ ،ك َما أَن التأْويل قَ ْد يُ َق ّْر ُ
َ ُ
َْ
ِ
ِ
ِ
الصغَائِ ِرَ ،وبِال َْع ْك ِ
س ،فَيُوَك ُل النَّظَ ُر فيو إِلى االجتهاد،
ص ِل ،فَ يَ ُع ُّد َكبِ َيرًة َما ُى َو ِم َن َّ
ا ِْلشكال في َكثِي ٍر م ْن أ َْمثِلَة َى َذا الْ َف ْ
وباهلل التوفيق .انتهى )).
ِ
ِ
ص َف ِ
انَ :ك ْونُ َها
اجتَ َم َع في الْبِ ْد َعة َو ْ
 أقول :لقد خلص رمحو اهلل ما بسطو ىا ىنا من الكالـ بقولو( :فَ َعلَى َى َذا :إِذا ْ
ِ
ص ِغ َيرةًَ ،واللَّوُ أَ ْعلَ ُم).
ص َّح أَن تَ ُكو َن َ
ُج ْزئيَّةًَ ،وَك ْونُ َها بالتأْويل؛ َ
 ويف هذا انكالو َظز ،وبياف ذلكَّ :
أف التأويل إف كاف من عامل وكانت تلك البدعة من األمور ادللتبسة اخلفية فال
يستقيم أف ٕتعل ذنباً ذلذا آّتهد بل لو األجر على اجتهاده مع رد ما جاء بو.
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 وإٌ كاَت تهك انبدعت يٍ األيىر انظاهزة اجلهيت فال يعذر من وقع فيها من العلماء وال ينفعو دعوى
االجتهاد والتأويلَّ ،
فإف ذلك االجتهاد يف غَت موضعو ومل يؤذف لو فيو.
وتلك البدعة اليت أحدثها أو عملها حكمها حكم أمثاذلا من البدع على ما سبق إيضاحو فيها.
وإف كاف ىذا التأويل شلن ليس بأىل لإلجتهاد وىو ادلقلد فال ؼللوا من حالُت:
 األول :أف يتأوؿ ذلك من جهة نفسو ويستحسن تلك البدعة من جهة رأيو فهذا ال عذر لو يف ىذا التأويل.
 واألخر :أف يقلد غَته فيها ،فإف كاف قلد عادلاً رلتهداً فظن َّ
أف ذلك من الدين فهذا معذور فإنَّو فعل ما قدر عليو،
لكن ليس لو أف يتمسك بالتقليد مع تبُت احلق.

 وأيَّا إٌ قهد يٍ نيس بعامل جمتهد كأف يقلد من يعظمو شلن ليس ٍ
بأىل للعلم واالجتهاد فهذا ال عذر لو يف الوقوع
بتلك البدعة ،وال يصٍ أف ٕتعل بدعتو من مجلة الصغائر.
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 فصم :في بياٌ خطىرة حقطيى انبذع إنى كهيت وجسئيت عهى انًُهج انطهفي
 أقولَّ :
إف ىذا ادلسلك اخلطَت فيو االستهانة بالبدع اليت أخِب النِب صلى اهلل عليو وسلم َّأِا شر األمور.

وىذا التأصيل قد غلر من رضيو إَل التقارب مع أىل البدع ْتجة َّ
أف بدعهم من قبيل البدع اجلزئية ال الكلية.
 وربما يقذف الشيطان يف النفوس َّ
أف بدعة التراثيين  -أصحاب مجعية احلكمة يف بالدنا  ،-أو السروريين -
أصحاب مجعية اإلحساف يف بالدنا – أو الحسنيين – أصحاب أيب احلسن -من قبيل البدع اجلزئية َّ
وإال فهم موافقوف

ألىل السنة يف كثَت من األصوؿ الكلية.

أف فرقة التبليغ الذين مل يقعوا يف بعض أمور الشرؾ األكِب أو األصغر َّ
 وىكذا ربما يقذف الشيطان يف النفوس َّ
وإظلا

بدعهم من قبيل األذكار احملدثة واخلروج إَل الدعوة عن جهل وٗتصيصهم ألياـ معينة يف اخلروج وغَت ذلك من البدع
اجلزئية َّ
أف ذلك من قبيل اللمم.

 وىكذا ربما يقذف الشيطان يف النفوس َّ
أف أصحاب العدِن داخلوف يف ذلك من باب أوَل.
 وقد يأتي الشيطان ويوسوس يف النفوس ويقوؿَّ :
إف ىؤالء مل يعتقدوا األصوؿ الكلية اليت أحدثها اجلهمية أو ادلعتزلة،
أو القدرية ،أو اجلِبية ،أو الكالبية ،أو األشاعرة ،أو ادلاتريدية وغَتىمَّ ،
وإظلا بدعهم بدع جزئية كالتحزب ،ومعاداة أىل
السنة ،واإلمارة والبيعة السرية يف احلضر عند أكثرىم ،والدعوة إَل ادلظاىرات والثورات ،ومنهم من يكفر حكاـ ادلسلمُت
ببعض الذنوب كادلواالة ،واحلكم بغَت ما أنزؿ اهلل وىاتاف جزئيتاف من أصل اخلوارج يف التكفَت بالكبائر مطلقاً.
 وقد يأتي الشيطان ويوسوس يف النفوس ويقوؿَّ :
إف يف آّتمعات شلن نعاشره كثَتاً شلن ىم واقعوف يف صغائر الذنوب
بل ال يكاد يسلم من ذلك أحد َّإال من سلمو اهلل تعاَل وضلن نعاشرىم وال ضلذر منهم وال ِجرىم َّ
وإظلا الذي بيننا وبينهم
التناصٍ فلما ال نعامل ىؤالء الذين وقعوا يف بدع جزئية سواء يف األصوؿ أو الفروع معاملة غَتىم من أىل الذنوب
الصغَتة وبدعهم كمعاصي غَتىم فجميع ذلك من الصغائر اليت ىي "اللمم".
 فانناظز يف ىذا التفريق بُت البدع الكلية واجلزئية غلد أنَّو يفتٍ باب شر مستطَت على ادلنهج السلفي ،وغلر السلفيُت
إَل كثَت من الشرور وادلفاسد.
 وال يقال  :إذا كاف ىذا التفريق بُت البدع الكلية واجلزئية فيو ىذه ادلخالفات لألدلة وفيو ىذه ادلفاسد الكثَتة فلما مل
فإف ىذا االعًتاض ليس من العلم يف شيءَّ ،
ينتبو لذلك انعاليت انشاطيب رمحو اهلل مع سعة علمو واطالعو؟ َّ
فإف احلجج
الشرعية ال تعًتض ٔتثل ىذا ،ولو قبل مثل ىذا االعًتاض على احلجج الشرعية النفتٍ باب البدع والشرور على مصراعيو.
أف بيَّنا يف ادلقدمة َّ
وقد سبق َّ
أف انعاليت انشاطيب رمحو اهلل قد وافق األشاعرة وغَتىم يف كثَت من عقائدىم الباطلة ادلخالفة
ألدلة الكتاب والسنة وإمجاع السلف فكالمو يف ىذا اخلطأ الذي قرره فيما يتعلق بتقسيم البدعة كالكالـ يف سائر ما قرره
من العقائد ادلخالف دلنهج السلف.
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 فصم :في بياٌ أٌَّ انطُت جاءث بإبطال حقطيى انبذعت يطهقا
وؿ اللَّ ِو َ َّ َّ ِ َّ ِ
ت
 أقول :روى مسلم ( )ٛٙٚعن جابر بن عبد اهلل قاؿَ (( :كا َف َر ُس ُ
ب ْ
امحََّر ْ
صلى اللوُ َعلَْيو َو َسل َم إذَا َخطَ َ
ضبُوُ َح َّىت َكأَنَّوُ ُمْن ِذ ُر َجْي ٍ
اعةُ َك َهاتَ ْي ِن"
صبَّ َح ُك ْم َوَم َّسا ُك ْم َويػَ ُق ُ
ش يَػ ُق ُ
ت أَنَا َو َّ
وؿ" :بُِعثْ ُ
الس َ
ص ْوتُوُ َوا ْشتَ َّد َغ َ
وؿ َ
َعْيػنَاهُ َو َع َال َ
وؿ" :أ ََّما ب ع ُد فَِإ َّن َخي ر ال ِ ِ ِ
اب اللَّ ِو َو َخ ْي ُر ال ُْه َدى ُى َدى ُم َح َّم ٍد َو َش ُّر
السبَّابَِة َوالْ ُو ْسطَى َويػَ ُق ُ
صبَػ َعْي ِو َّ
َْ
ْحديث كتَ ُ
َويػَ ْق ُر ُف بػَ ْ َ
َْ َ
ُت إِ ْ
ض ََللَةٌ " )).
ْاأل ُُموِر ُم ْح َدثَاتُ َها َوُك ُّل بِ ْد َع ٍة َ
ض ََللَ ٍة فِي النَّا ِر )).
 وزاد النسائي ( )ٔ٘ٚٛزيادة صحيحةَ (( :وُك ُّل َ
أف كل بدعة ضاللة ،ويف ىذا إبطاؿ لقوؿ من قسم البدعة إَل أقساـ َّ
ففي ىذا احلديث َّ
فإف "كل" من ألفاظ العموـ
فليس ىنالك بدعة خارجة عن الضاللة.

وىذا احلديث فيو إبطاؿ لعدة تقسيمات للبدع منها:
األول :حقطيى انبذعت إنى حطُت وقبيحت

 أقول :ليس ىنالك بدعة حسنة بل كل البدع قبيحة َّ
ألف النِب صلى اهلل عليو وسلم وصفها بالضاللة.
اخلَطَّ ِ ِ
ت َم َع ُع َمَر بْ ِن ْ
ي أَنَّوُ قَ َ
الر ْمحَ ِن بْ ِن َعْب ٍد الْ َقا ِر ّْ
 و َّأما ما رواه البخاري (ٕٓٔٓ) َع ْن َعْب ِد َّ
اؿَ (( :خَر ْج ُ
ابَ ،رض َي اللَّوُ
عْنو ،لَيػلَةً ِيف رمضا َف إِ ََل الْمس ِج ِد فَِإ َذا النَّاس أَوزاعٌ متَػ َفّْرقُو َف يصلّْي َّ ِ ِ ِ
ِ
ط
الرْى ُ
صالَتِِو َّ
صلّْي َّ
ََ َ
َُ ْ
صلّْي ب َ
الر ُج ُل فَػيُ َ
الر ُج ُل لنَػ ْفسو َويُ َ
َُ
ُ َْ ُ
َْ
اؿ عمر :إِ ِّْن أَرى لَو َمجعت ىؤالَِء علَى قَا ِر ٍئ و ِ ٍ
ُيب بْ ِن َك ْع ٍ
ت َم َعوُ لَْيػلَةً
احد لَ َكا َف أ َْمثَ َل ٍُبَّ َعَزَـ فَ َج َم َع ُه ْم َعلَى أ َّْ
َ ْ َْ ُ َ ُ َ
ب ٍُبَّ َخَر ْج ُ
َ
فَػ َق َ ُ َ ُ
يد ِ
اؿ عمر" :نِ ْعم الْبِ ْد َعةُ َى ِذ ِه والَّتِي ي نَامو َن َع ْن َها أَفْ َ ِ ِ
صلُّو َف بِ َ ِ ِِ ِ
آخَر
ومو َن" يُِر ُ
أْ
ض ُل م َن الَّتي يَ ُق ُ
َ َ ُ
َّاس يُ َ
َ
صالَة قَارئه ْم قَ َ ُ َ ُ
ُخَرى َوالن ُ
َّ
ومو َف أ ََّولَو )).
َّاس يػَ ُق ُ
اللْي ِلَ ،وَكا َف الن ُ
فمراد عمر رضي اهلل عنو البدعة اللغوية فإنَّو أوؿ من أحي ىذه السنة بعد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلمَّ ،
وإال َّ
فإف صالة
الًتاويٍ أقامها النِب صلى اهلل عليو وسلم يف مسجده مجاعة ثالث لياؿ يف العشر اآلواخر ٍب ترؾ ذلك خشية أف تفرض
على أمتو فلما مات النِب صلى اهلل عليو وسلم ذىبت اخلشية اليت من أجلها ترؾ النِب صلى اهلل عليو وسلم إقامة الًتاويٍ
مجاعة فكاف أوؿ من أحي ذلك عمر رضي اهلل عنو وَسى ذلك بدعة باعتبار اللغة ال الشرع.
 قال شيخ اإلسالو ابٍ تيًيت رمحو اهلل [جمووع الفتاوى] (ٕٔ:)ٖٜٔ /
اخللَ َفاء َّ ِ
اؿ ُع َم ُر :
ئ َ .ك َما قَ َ
س بِ ْد َعةً َش ْر ِعيَّةً يػُْنػ َهى َعْنػ َها َوإِ ْف َكا َف يُ َس َّمى ِيف اللُّغَ ِة بِ ْد َعةً لِ َك ْونِِو اُبْػتُ ِد َ
(( فَ َما َسنَّوُ ُْ ُ
الراش ُدو َف لَْي َ
ِِ
ِ
ض ُل )).
ن ْع َمت الْبِ ْد َعةُ َىذه َواَلَِّيت يػَنَ ُامو َف َعْنػ َها أَفْ َ

 وقال رمحو اهلل [جمووع الفتاوى] (ٕٕ:)ٕٖٗ /
ِِ
ِ ِِ
ِ
(( وأ ََّما "قِياـ رمضا َف" فَِإ َّف رس َ ِ
اعةٌ ِع َّد َة لَيَ ٍاؿ َوَكانُوا َعلَى َع ْه ِد ِه
َ ُ ََ َ
صلَّى ّٔ ْم َمجَ َ
صلَّى اللَّوُ َعلَْيو َو َسلَّ َم َسنَّوُ أل َُّمتو َو َ
وؿ اللَّو َ
َُ
َ
يصلُّو َف َمجاعةً وفُػرادى لَ ِكن َمل يدا ِوموا علَى َمج ٍ ِ ٍ ِ
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم
ت النِ ُّ
َ َ َ ََ
ْ ْ َُ ُ َ َ َ
ض َعلَْي ِه ْم  .فَػلَ َّما َما َ
اعة َواح َدة لئَ َّال تػُ ْفَر َ
َِّب َ
َُ
ٍ َّ ِ
ٍ ٍِ
ِ َّ
ت َّ ِ
َّاس َعلَْيػ َها
استَػ َقَّر ْ
ْ
الشر َيعةُ فَػلَ َّما َكا َف ُع َم ُر َ -رض َي اللوُ َعْنوُ َ -مجَ َع ُه ْم َعلَى َإماـ َواحد َوُى َو أيب بْ ُن َك ْعب الذي َمجَ َع الن َ
اخللَ َف ِاء َّ ِ ِ
ِ
اخلَطَّ ِ
بِأ َْم ِر ُع َمَر بْ ِن ْ
ث يَػ ُق ُ
ين َحْي ُ
اب َ -ر ِض َي اللَّوُ َعْنوُ َ . -وعُ َم ُر َ -ر ِض َي اللَّوُ َعْنوُ ُ -ى َو م ْن ُْ
صلَّى اللَّوُ
وؿ َ
الراشد َ
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علَي ِو وسلَّمَ " :علَي ُكم بِسنَّتِي وسن َِّة الْ ُخلَ َف ِاء َّ ِ
اش ِدين الْم ْه ِديّْين ِمن ب ْع ِدي َعضُّوا َعلَْي َها بِالنَّو ِ
اس؛
اج ِذ" يػَ ْع ٍِت ْاأل ْ
الر َ َ َ ْ َ
ْ ْ ُ َُ
َ
َضَر َ
َْ ََ َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِألَنػَّها أ َْعظَم ِيف الْ ُق َّوة .وى َذا الَّذي فَػعلَو ىو سنَّةٌ؛ لَ ِكنَّو قَ َ ِ
ََ
ُ
اؿ :ن ْع َمت الْبِ ْد َعةُ َىذه فَِإنػ ََّها بِ ْد َعةٌ ِيف اللُّغَة ل َك ْوِ ْم فَػ َعلُوا َما َملْ
َ
َ ُ َُ ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
لش ِر َيع ِة )).
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم يػَ ْع ٍِت ِم ْن ِاال ْجتِ َم ِاع َعلَى ِمثْ ِل َىذه َوى َي ُسنَّةٌ ِم ْن ا َّ
يَ ُكونُوا يػَ ْف َعلُونَوُ ِيف َحيَاة َر ُسوؿ اللَّو َ
 وقال رمحو اهلل [جمووع الفتاوى] (:)ٖٕٓ-ٖٜٔ /ٕٚ

َّ ِ
ِِ
يٍ أ َّ
ي ُم َح َّم ٍد
الص ِح ِ
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم َكا َف يػَ ُق ُ
(( َوِيف َّ
َف النِ َّ
َِّب َ
وؿ ِيف ُخطْبَتوَ " :خ ْي ُر الْ َك ََلِم َك ََل ُم اللو َو َخ ْي ُر ال َْه ْد ِي َى ْد ُ
وعا لَ ِكنَّوُ إ َذا فُعِ َل بػَ ْع َدهُ َُسّْ َي بِ ْد َعةً
َو َش ُّر ْاأل ُُموِر ُم ْح َدثَاتُ َها َوُك ُّل بِ ْد َع ٍة َ
َي َما َكا َف بِ ْد َعةً ِيف الش َّْرِع َوقَ ْد يَ ُكو ُف َم ْش ُر ً
ض ََللَةٌ" أ ْ
اح ٍد فَػ َق َ ِ
َك َقوِؿ عمر ر ِضي اللَّو عْنو ِيف قِي ِاـ رمضا َف لَ َّما َمجعهم علَى قَا ِر ٍئ و ِ
ت الْبِ ْد َعةُ َى ِذ ِه َواَلَِّيت يػَنَ ُامو َف َعْنػ َها
اؿ  :ن ْع َم ْ
ْ ُ َ َ َ َ ُ َ ُ َ ََ َ
ََ ُ ْ َ
َ
أَفْضل .وقِياـ رمضا َف قَ ْد سنَّو رس ُ ِ
ِ
اؿَّ " :
ضا َن َو َسنَ ْنت
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم فَػ َق َ
ام َرَم َ
َ ُ َ َ ُ ََ َ
إن اللَّ َو قَ ْد فَ َر َ
ض َعلَْي ُك ْم صيَ َ
وؿ اللَّو َ
َ ُ َُ
ِ
ِِ
ِ
ِ
اعةٌ
صلّْي َّ
صلّْي َّ
الر ُج ُل َوَم َعوُ َمجَ َ
صلُّو َف أ َْوَز ً
اعا ُمتَػ َفّْرق َ
الر ُج ُل َو ْح َدهُ َويُ َ
ُت يُ َ
صلَّى اللَّوُ َعلَْيو َو َسلَّ َم يُ َ
لَ ُك ْم قيَ َاموُ"َ .وَكانُوا َعلَى َع ْهده َ
ِ
ِِ
صلَّى َم َع ِْ
اؿَّ " :
اْل َم ِام َحتَّى
اعةً َمَّرةً بَػ ْع َد َمَّرٍةَ .وقَ َ
إن َّ
صلَّى ّٔ ْم النِ ُّ
صلَّى اللَّوُ َعلَْيو َو َسلَّ َم َمجَ َ
َمجَ َ
الر ُج َل إذَا َ
َِّب َ
اعةٌَ .وقَ ْد َ
الصلَو ِ
اجلم ِ
ٍ ِ
ِ
ي ْنص ِر َ ِ
اخلَ ْم ِ
ات أ َِمنُوا
ات ْ
ام لَْي لَة" .لَك ْن َملْ يُ َدا ِوْـ َعلَى َْ َ َ
ض َعلَْي ِه ْم فَػلَ َّما َم َ
ب لَوُ قيَ ُ
َ َ
س َخ ْشيَةَ أَ ْف يػُ ْفَر َ
ف ُكت َ
اعة َك َّ َ
ض فَ َجم َع ُهم عُمر َعلَى أيب بْ ِن َك ْع ٍ
ِ
ب )).
زيَ َادةَ الْ َف ْر ِ َ ْ َ ُ
 ونشيخ اإلسالو ابٍ تيًيت رمحو اهلل كالـ طويل حسن مجيل يف [اقتضاء الصراط املستقين] (ٕ)ٔٓٔ-ٛٚ /

قاؿ فيو (( :واعلم َّ
أف ىذه القاعدة ،وىي :االستدالؿ بكوف الشيء بدعة على كراىتو ،قاعدة عامة عظيمة ،و٘تامها
باجلواب عما يعارضها ،وذلك َّ
أف من الناس من يقوؿ :البدع تنقسم إَل قسمُت :حسنة ،وقبيحة؛ بدليل قوؿ عمر -رضي
اهلل عنو -يف صالة الًتاويٍ" :نعمت البدعة ىذه " وبدليل أشياء من األقواؿ واألفعاؿ أحدثت بعد رسوؿ اهلل صلى اهلل
عليو وسلم ،وليست ٔتكروىة ،أو ىي حسنة؛ لألدلة الدالة على ذلك من اإلمجاع أو القياس.
ورٔتا يضم إَل ذلك َم ْن مل ػلكم أصوؿ العلم ،ما عليو كثَت من الناس من كثَت من العادات وضلوىا ،فيجعل ىذا أيضاً من

الدالئل على حسن بعض البدعَّ ،إما بأف غلعل ما اعتاده ىو ومن يعرفو إمجاعاً ،وإف مل يعلم قوؿ سائر ادلسلمُت يف ذلك،

أو يستنكر تركو دلا اعتاده ٔتثابة من إذا قيل ذلم :ﭽ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ ﭪ ﭼ [ادلائدة .]ٔٓٗ :وما أكثر ما قد ػلتج بعض من يتميز من ادلنتسبُت إَل علم أو عبادةْ ،تجج ليست
من أصوؿ العلم اليت يعتمد يف الدين عليها.
والغرض َّ
أف ىذه النصوص الدالة على ذـ البدع معارضة ٔتا دؿ على حسن بعض البدعَّ ،إما من األدلة الشرعية الصحيحة،

أو من حجج بعض الناس اليت يعتمد عليها بعض اجلاىلُت أو ادلتأولُت يف اجلملةٍ .ب ىؤالء ادلعارضوف ذلم ىنا مقاماف:
أحدىما :أف يقولوا :إذا ثبت َّ
أف بعض البدع حسن وبعضها قبيٍ ،فالقبيٍ ما ِى عنو الشارع ،وما سكت عنو من البدع
فليس بقبيٍ ،بل قد يكوف حسناً ،فهذا شلا قد يقولو بعضهم.
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المقام الثاني :أف يقاؿ عن بدعة معينة :ىذه بدعة حسنة؛ َّ
ألف فيها من ادلصلحة كيت وكيت ،وىؤالء ادلعارضوف يقولوف:
ليست كل بدعة ضاللة.

والجوابَّ :أما القوؿ " َّ
إن شر األمور محدثاتها ،وإن كل بدعة ضَللة ،وكل ضَللة في النار" ،والتحذير من األمور

احملدثات :فهذا نص رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ،فال ػلل ألحد أف يدفع داللتو على ذـ البدع ،ومن نازع يف داللتو
فهو مراغم.
وأما المعارضات ،فالجواب عنها بأحد جوابين :إما أف يقاؿَّ :
َّ
إف ما ثبت حسنو فليس من البدع ،فيبقى العموـ زلفوظاً

ال خصوص فيو.
وإم ا أف يقاؿ :ما ثبت حسنو فهو سلصوص من العموـ ،والعاـ ادلخصوص دليل فيما عدا صورة التخصيص ،فمن اعتقد
َّ
أف بعض البدع سلصوص من ىذا العموـ ،احتاج إَل دليل يصلٍ للتخصيصَّ ،
َّ
وإال كاف ذلك العموـ اللفظي ادلعنوي موجباً
للنهيٍ ،ب ادلخصص ىو األدلة الشرعية من الكتاب والسنة واإلمجاع ،نصاً واستنباطاً ،وإ َّما عادة بعض البالد أو أكثرىا ،أو
قوؿ كثَت من العلماء أو العباد أو أكثرىم ،وضلو ذلك ،فليس شلا يصلٍ أف يكوف معارضاً لكالـ الرسوؿ صلى اهلل عليو
وسلم حىت يعارض بو.
أف أكثر ىذه العادات ادلخالفة للسنن رلمع عليها ،بناء على َّ
ومن اعتقد َّ
أف األمة أقرِتا ،ومل تنكرىا فهو سلطئ يف ىذا

االعتقاد ،فإنَّو مل يزؿ وال يزاؿ يف كل وقت من ينهى عن عامة العادات احملدثة ادلخالفة للسنة ،وما غلوز دعوى اإلمجاع
بعمل بلد أو بالد من بالد ادلسلمُت ،فكيف بعمل طوائف منهم؟
وإذا كاف أكثر أىل العلم مل يعتمدوا على عمل علماء أىل ادلدينة وإمجاعهم يف عصر مالك ،بل رأوا السنة حجة عليهم

كما ىي حجة على غَتىم مع ما أوتوه من العلم واإلؽلاف ،فكيف يعتمد ادلؤمن العامل على عادات أكثر من اعتادىا
عامة ،أو من قيدتو العامة ،أو قوـ مًتئسوف باجلهالة ،مل يرسخوا يف العلم ،ال يعدوف من أول األمر ،وال يصلحوف
للشورى؟ ولعلهم مل يتم إؽلاِم باهلل وبرسولو أو قد دخل معهم فيها ْتكم العادة قوـ من أىل الفضل عن غَت روية ،أو
لشبهة أحسن أحواذلم فيها أف يكونوا فيها ٔتنزلة آّتهدين من األئمة والصديقُت.
واالحتجاج ٔتثل ىذه احلجج ،واجلواب عنها معلوـ أنَّو ليس طريقة أىل العلم ،لكن لكثرة اجلهالة قد يستند إَل مثلها خلق
كثَت من الناس ،حىت من ادلنتسبُت إَل العلم والدين ،وقد يبدي ذو العلم والدين لو فيها مستنداً آخر من األدلة الشرعية،
أف قولو ّٔا وعملو ذلا ليس مستنداً إَل ما أبداه من احلجة الشرعية ،وإف كانت شبهةَّ ،
واهلل يعلم َّ
وإظلا ىو مستند إَل أمور
ليست مأخوذة عن اهلل ورسولو ،من أنواع ادلستندات اليت يستند إليها غَت أول العلم واإلؽلافَّ ،
وإظلا يذكر احلجة الشرعية
حجة على غَته ،ودفعاً دلن يناظره.
وآّادلة احملمودة َّإظلا ىي بإبداء ادلدارؾ وإظهار احلجج اليت ىي مستند األقواؿ واألعماؿ ،و َّأما إظهار االعتماد على ما
ليس ىو ادلعتمد يف القوؿ والعمل ،فنوع من النفاؽ يف العلم واجلدؿ ،والكالـ والعمل.
وأيضاً ،فال غلوز محل قولو صلى اهلل عليو وسلم" :كل بدعة ضَللة" على البدعة اليت ِى عنها ٓتصوصها؛ َّ
ألف ىذا
تعطيل لفائدة ىذا احلديثَّ ،
فإف ما ِى عنو من الكفر والفسوؽ وأنواع ادلعاصي ،قد علم بذلك النهي أنَّو قبيٍ زلرـ،
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سواء كاف بدعة ،أو مل يكن بدعة ،فإذا كاف ال منكر يف الدين َّإال ما ِى عنو ٓتصوصو ،سواء كاف مفعوالً على عهد
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم أو مل يكن ،وما ِى عنو فهو منكر ،سواء كاف بدعة أو مل يكن ،صار وصف البدعة
عدمي التأثَت ،ال يدؿ وجوده على القبٍ ،وال عدمو على احلسن ،بل يكوف قولو" :كل بدعة ضَللة" ٔتنزلة قولو :كل عادة
ضاللة .أو :كل ما عليو العرب والعجم فهو ضاللة ،ويراد بذلكَّ :
أف ما ِى عنو من ذلك فهو الضاللة .وىذا تعطيل
للنصوص من نوع التحريف واإلحلاد ،وليس من نوع التأويل السائغ ،وفيو من المفاسد أشياء:
أحدىا :سقوط االعتماد على ىذا احلديثَّ ،
فإظلا علم أنَّو منهي عنو ٓتصوصو ،فقد علم حكمو بذلك النهي ،وما مل يعلم

ال يندرج يف ىذا احلديث ،فال يبقى يف ىذا احلديث فائدة مع كوف النِب صلى اهلل عليو وسلم كاف ؼلطب بو يف اجلمع،
ويعده من جوامع الكلم.
الثانيَّ :
أف لفظ البدعة ومعناىا يكوف اَساً عدمي التأثَت ،فتعليق احلكم ّٔذا اللفظ أو ادلعٌت ،تعليق لو ٔتا ال تأثَت لو ،كسائر

الصفات العدؽلة التأثَت.
الثالثَّ :
أف اخلطاب ٔتثل ىذا ،إذا مل يقصد َّإال الوصف اآلخر -وىو كونو منهياً عنو -كتماف دلا غلب بيانو ،وبياف دلا مل
يقصد ظاىرهَّ ،
فإف البدعة والنهي اخلاص بينهما عموـ وخصوص ،إذ ليس كل بدعة عنها ِي خاص ،وليس كل ما فيو
ِي خاص بدعة ،فالتكلم بأحد االَسُت وإرادة اآلخر تلبيس زلض ،ال يسوغ للمتكلمَّ ،إال أف يكوف مدلساً ،كما لو قاؿ:
(األسود)  ،وعٌت بو الفرس ،أو :الفرس ،وعٌت بو األسود.
الرابعَّ :
أف قولو" :كل بدعة ضَللة" ،وإياكم وزلدثات األمور ،إذا أراد ّٔذا ما فيو ِي خاص ،كاف قد أحاذلم يف معرفة
ادلراد ّٔذا احلديث على ما ال يكاد ػليط بو أحد ،وال ػليط بأكثره َّإال خواص األمة ،ومثل ىذا ال غلوز ْتاؿ.
الخامس :أنَّو إذا أريد بو ما فيو النهي اخلاص ،كاف ذلك أقل شلا ليس فيو ِي خاص من البدع ،فإنَّك لو تأملت البدع

اليت ِى عنها بأعياِا ،وما مل ينو عنها بأعياِا ،وجدت ىذا الضرب ىو األكثر ،واللفظ العاـ ال غلوز أف يراد بو الصور
القليلة أو النادرة.

فهذه الوجوه وغيرىا :توجب القطع َّ
بأف ىذا التأويل فاسد ،ال غلوز محل احلديث عليو ،سواء أراد ادلتأوؿ أف يعضد
التأويل بدليل صارؼ ،أو مل يعضدَّ ،
فإف على ادلتأوؿ بياف جواز إرادة ادلعٌت الذي محل احلديث عليو ،من ذلك احلديث،
ٍب بياف الدليل الصارؼ لو إَل ذلك.
وىذه الوجوه ٘تنع جواز إرادة ىذا ادلعٌت باحلديث .فهذا اجلواب عن مقامهم األوؿ.
وأما مقامهم الثاني فيقال :ىب َّ
أف البدع تنقسم إَل حسن وقبيٍ ،فهذا القدر ال ؽلنع أف يكوف ىذا احلديث داالً على
َّ
أف ىذا حسن يكوف مستثٌت من العموـَّ ،
وإال فاألصل َّ
قبٍ اجلميع ،لكن أكثر ما يقاؿ :إنَّو إذا ثبت َّ
أف كل بدعة ضاللة،
فقد تبُت َّ
وإما أنَّو سلصوص ،فقد سلمت
أف اجلواب عن كل ما يعارض بو من أنَّو حسن ،وىو بدعةَّ :إما أنَّو ليس ببدعةَّ ،
فأما أمور أخرى قد يظن َّأِا حسنة وليست ْتسنة ،أو أمور غلوز
عما ثبت حسنوَّ ،
داللة احلديث .وىذا اجلواب َّإظلا ىو َّ
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أف تكوف حسنة ،وغلوز أف ال تكوف حسنة ،فال تصلٍ ادلعارضة ّٔا ،بل غلاب عنها باجلواب ادلركب ،وىو :إف ثبت َّ
أف
ىذا حسن فال يكوف بدعة ،أو يكوف سلصوصاً ،وإف مل يثبت أنَّو حسن فهو داخل يف العموـ.
وإذا عرفت َّ
أف اجلواب عن ىذه ادلعارضة بأحد اجلوابُت ،فعلى التقديرين :الداللة من احلديث باقية ،ال ترد ٔتا ذكروه وال
ػلل ألحد أف يقابل ىذه الكلمة اجلامعة من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم الكلية ،وىي قولو" :كل بدعة ضَللة"
بسلب عمومها ،وىو أف يقاؿ :ليست كل بدعة ضاللةَّ ،
فإف ىذا إَل مشاقة الرسوؿ أقرب منو إَل التأويل ،بل الذي يقاؿ
فيما يثبت بو حسن األعماؿ اليت قد يقاؿ ىي بدعةَّ :
إف ىذا العمل ادلعُت مثالً ليس ببدعة ،فال يندرج يف احلديث ،أو

إف اندرج لكنو مستثٌت من ىذا العموـ لدليل كذا وكذا ،الذي ىو أقوى من العموـ ،مع َّ
أف اجلواب األوؿ أجود ،وىذا
اجلواب فيو نظر ،فإف قصد التعميم احمليط ظاىر من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ّٔذه الكلمة اجلامعة ،فال يعدؿ عن
مقصوده بأيب ىو وأمي -عليو الصالة والسالـ.-
فأما صَلة التراويح ،فليست بدعة يف الشريعة ،بل سنة بقوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم وفعلو ،فإنَّو قاؿَّ " :
إن اهلل
َّ
فرض عليكم صيام رمضان ،وسننت لكم قيامو" وال صالِتا مجاعة بدعة ،بل ىي سنة يف الشريعة ،بل قد صالىا رسوؿ

اهلل صلى اهلل عليو وسلم يف اجلماعة يف أوؿ شهر رمضاف ليلتُت ،بل ثالثاً وصالىا أيضاً يف العشر األواخر يف مجاعة مرات
وقاؿَّ " :
إن الرجل إذا صلى مع اْلمام حتى ينصرف كتب لو قيام ليلة" كما قاـ ّٔم حىت خشوا أف يفوِتم الفالح رواه

أىل السنن .ؤّذا احلديث احتج أمحد وغَته على َّ
أف فعلها يف اجلماعة أفضل من فعلها يف حاؿ االنفراد ،ويف قولو ىذا
ترغيب لقياـ شهر رمضاف خلف اإلماـ ،وذلك أوكد من أف يكوف سنة مطلقة ،وكاف الناس يصلوِا مجاعات يف ادلسجد
على عهده صلى اهلل عليو وسلم ويقرىم ،وإقراره سنة منو صلى اهلل عليو وسلم.
وأما قول عمر" :نعمت البدعة ىذه" فأكثر احملتجُت ّٔذا لو أردنا أف نثبت حكماً بقوؿ عمر الذي مل ؼلالف فيو؛
َّ
لقالوا :قوؿ الصاحب ليس ْتجة ،فكيف يكوف حجة ذلم يف خالؼ قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم؟
ومن اعتقد َّ
أف قوؿ الصاحب حجة ،فال يعتقده إذا خالف احلديث.

فعلى التقديرين ال تصلٍ معارضة احلديث بقوؿ الصاحب .نعم ،غلوز ٗتصيص عموـ احلديث بقوؿ الصاحب الذي مل
ؼلالف ،على إحدى الروايتُت ،فيفيدىم ىذا حسن تلك البدعةَّ ،أما غَتىا فال.
ثم نقول :أكثر ما يف ىذا تسمية عمر تلك :بدعة ،مع حسنها ،وىذه تسمية لغوية ،ال تسمية شرعية ،وذلك َّ
أف البدعة
يف اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غَت مثاؿ سابق.
وأ َّما البدعة الشرعية :فما مل يدؿ عليو دليل شرعي ،فإذا كاف نص رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم قد دؿ على استحباب
فعل أو إغلابو بعد موتو أو دؿ عليو مطلقاً ،ومل يعمل بو َّإال بعد موتو ،ككتاب الصدقة ،الذي أخرجو أبو بكر -رضي اهلل
عنو -فإذا عمل ذلك العمل بعد موتو صٍ أف يسمى بدعة يف اللغة؛ ألنَّو عمل مبتدأ كما َّ
أف نفس الدين الذي جاء بو
النِب صلى اهلل عليو وسلم يسمى بدعة ويسمى زلدثاً يف اللغة ،كما قالت رسل قريش للنجاشي عن أصحاب النِب صلى
اهلل عليو وسلم ادلهاجرين إَل احلبشة" :إف ىؤالء خرجوا من دين آبائهم ،ومل يدخلوا يف دين ادللك ،وجاءوا بدين زلدث ال
يعرؼ".
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ٍب ذلك العمل الذي يدؿ عليو الكتاب والسنة :ليس بدعة يف الشريعة ،وإف َسي بدعة يف اللغة ،فلفظ البدعة يف اللغة
أعم من لفظ البدعة يف الشريعة .وقد علم َّ
أف قوؿ النِب صلى اهلل عليو وسلم" :كل بدعة ضَللة" مل يرد بو كل عمل
فإف دين اإلسالـ ،بل كل دين جاءت بو الرسل فهو عمل مبتدأَّ ،
مبتدأَّ ،
وإظلا أراد :ما ابتدئ من األعماؿ اليت مل يشرعها
ىو صلى اهلل عليو وسلم.
وإذا كاف كذلك :فالنِب صلى اهلل عليو وسلم قد كانوا يصلوف قياـ رمضاف على عهده مجاعة وفرادى؛ وقد قاؿ ذلم يف
الليلة الثالثة ،أو الرابعة دلا اجتمعوا" :إنَّو لم يمنعني أن أخرج إليكم َّإال كراىة أن تفرض عليكم ،فصلوا في بيوتكم؛
فإن أفضل صَلة المرء في بيتو ،إال المكتوبة" فعلَّل صلى اهلل عليو وسلم عدـ اخلروج ٓتشية االفًتاض ،فعلم بذلك َّ
أف

ادلقتضي للخروج قائم ،وأنَّو لوال خوؼ االفًتاض خلرج إليهم.

فلما كاف يف عهد عمر رضي اهلل عنو مجعهم على قارئ واحد ،وأسرج ادلسجد ،فصارت ىذه اذليئة وىي اجتماعهم يف
ادلسجد على إماـ واحد مع اإلسراج عمال مل يكونوا يعملونو من قبل؛ فسمي بدعة؛ ألنَّو يف اللغة يسمى بذلك ،ومل يكن
بدعة شرعية؛ َّ
ألف السنة اقتضت أنَّو عم ل صا ح لوال خوؼ االفًتاض ،وخوؼ االفًتاض قد زاؿ ٔتوتو صلى اهلل عليو وسلم
فانتفى ادلعارض.
فإف ادلانع من مجعو على عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم كاف َّ
وىكذا مجع القرآفَّ ،
أف الوحي كاف ال يزاؿ ينزؿ ،فيغَت
اهلل ما يشاء وػلكم ما يريد ،فلو مجع يف مصحف واحد لتعسر أو تعذر تغيَته كل وقت ،فلما استقر القرآف ٔتوتو صلى اهلل
عليو وسلم واستقرت الشريعة ٔتوتو صلى اهلل عليو وسلم أمن الناس من زيادة القرآف ونقصو ،وأمنوا من زيادة اإلغلاب
والتحرمي ،وادلقتضي للعمل قائم بسنتو صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم ،فعمل ادلسلموف ٔتقتضى سنتو ،وذلك العمل من
سنتو ،وإف كاف يسمى يف اللغة بدعة .وصار ىذا كنفي عمر رضي اهلل عنو ليهود خيِب ونصارى صلراف وضلوعلا من أرض
فإف النِب صلى اهلل عليو وسلم عهد بذلك يف مرضو فقاؿ" :أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب" َّ
العربَّ ،
وإظلا مل
ينفذه أبو بكر رضي اهلل ع نو الشتغالو عنو بقتاؿ أىل الردة وبشروعو يف قتاؿ فارس والروـ ،وكذلك عمر مل ؽلكنو فعلو يف

أوؿ األمر الشتغالو بقتاؿ فارس والروـ ،فلما ٘تكن من ذلك فعل ما أمر بو النِب صلى اهلل عليو وسلم.
وإف كاف ىذا الفعل قد يسمى بدعة يف اللغة كما قاؿ لو اليهود "كيف ٗترجنا وقد أقرنا أبو القاسم" .وكما جاءوا إَل علي
رضي اهلل عنو يف خالفتو فأرادوا منو إعادِتم وقالوا" :كتابك ٓتطك" فامتنع من ذلك؛ َّ
ألف ذلك الفعل كاف بعهد رسوؿ
اهلل صلى اهلل عليو وسلم ،وإف كاف زلدثاً بعده ،ومغَتاً دلا فعلو ىو صلى اهلل عليو وسلم.

وكذلك قولو صلى اهلل عليو وسلم" :خذوا العطاء ما كان عطاء ،فإذا كان عوضاً عن دين أحدكم فَل تأخذوه" فلما

صار األمراء يعطوف ماؿ اهلل دلن يعينهم على أىوائهم وإف كانت معصية ،كاف من امتنع من أخذه متبعاً لسنة رسوؿ اهلل
صلى اهلل عليو وسلم ،وإف كاف ترؾ قبوؿ العطاء من أول األمر زلدثاً ،لكن دلا أحدثوا ىم أُحدث ذلم حكم آخر بسنة

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم.
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وكذلك دفعو إَل أىباف بن صيفي سيفاً وقولو لو" :قاتل بو المشركين ،فإذا رأيت المسلمين قد اقتتلوا فاكسره" َّ
فإف

كسره لسيفو وإف كاف زلدثاً حيث مل يكن ادلسلموف يكسروف سيوفهم على عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ،لكن
ىو بأمره صلى اهلل عليو وسلم.
ومن ىذا الباب قتاؿ أيب بكر دلانعي الزكاة ،فإنَّو وإف كاف بدعة لغوية من حيث َّ
إف النِب صلى اهلل عليو وسلم مل يقاتل

أحداً على إيتاء الزكاة فقط ،لكن دلا قاؿ" :أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إلو إال اهلل ،وأن محمداً رسول
اهلل ،فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءىم وأموالهم إال بحقها ،وحسابهم على اهلل" وقد علم َّ
أف الزكاة من حقها فلم
تعصم من منع الزكاة كما بينو يف احلديث اآلخر الصحيٍ" :حتى يشهدوا أن ال إلو إال اهلل وأن محمدا رسول اهلل،
ويقيموا الصَلة ويؤتوا الزكاة" وىذا باب واسع.
إف الناس ال ػلدثوف شيئاً َّإال َّ
والضابط في ىذا واهلل أعلم أن يقالَّ :
ألِم يرونو مصلحة إذ لو اعتقدوه مفسدة مل ػلدثوه
فإنَّو ال يدعو إليو عقل وال دين فما رآه الناس مصلحة نظر يف السبب احملوج إليو :فإف كاف السبب احملوج إليو أمراً حدث
بعد النِب صلى اهلل عليو وسلم من غَت تفريط منَّا ،فهنا قد غلوز إحداث ما تدعو احلاجة إليو ،وكذلك إف كاف ادلقتضي
لفعلو قائماً على عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ،لكن تركو النِب صلى اهلل عليو وسلم دلعارض زاؿ ٔتوتو.
و َّأما ما مل ػلدث سبب ػلوج إليو أو كاف السبب احملوج إليو بعض ذنوب العباد ،فهنا ال غلوز اإلحداث ،فكل أمر يكوف
ادلقتضي لفعلو على عهد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم موجوداً ،لو كاف مصلحة ومل يفعل ،يعلم أنَّو ليس ٔتصلحة .و َّأما
ما حدث ادلقتضي لو بعد موتو من غَت معصية اخلالق فقد يكوف مصلحة )).
انثاَي :حقطيى انبذعت إنى خًطت أقطاو
وىي البدعة الواجبة ،وادلستحبة ،واحملرمة ،وادلكروىة ،وادلباحة.
 قال انعاليت انعز بٍ عبد انسالو رمحو اهلل يف [قواعد األحكام] (ٕ:)ٕٓٗ /
ِ
ِ ِ
صلَّى اللَّوُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم َ .-وِى َي ُمْنػ َق ِس َمةٌ َإَل :بِ ْد َعةٌ َو ِاجبَةٌَ ،وبِ ْد َعةٌ ُزلََّرَمةٌ،
(( الْبِ ْد َعةُ ف ْع ُل َما َملْ يػُ ْع َه ْد ِيف َع ْ
ص ِر َر ُسوؿ اللَّو َ -
ِ
اع ِد َّ ِ
ك أَ ْف تُػعرض الْبِ ْدعةُ علَى قَػو ِ
ت
يق ِيف َم ْع ِرفَِة َذل َ
الش ِر َيعة :فَِإ ْف َد َخلَ ْ
َوبِ ْد َعةٌ َمْن ُدوبَةٌَ ،وبِ ْد َعةٌ َمك ُْر َ
احةٌَ ،والطَّ ِر ُ
وىةٌَ ،وبِ ْد َعةٌ ُمبَ َ
َْ َ َ َ َ
اع ِد التَّح ِرِمي فَ ِهي ُزلَّرمةٌ ،وإِ ْف دخلَت ِيف قَػو ِ
اب فَ ِهي و ِاجبةٌ ،وإِ ْف دخلَت ِيف قَػو ِ
ِيف قَػو ِ
اع ِد الْمْن ُد ِ
اع ِد ِْ
وب فَ ِه َي َمْن ُدوبَةٌ،
َ ََ َ ََ ْ
اإلغلَ ِ َ َ َ َ َ َ ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
احةٌ )).
ت ِيف قَػ َواعد الْ ُمبَ ِ
وىةٌَ ،وإ ْف َد َخلَ ْ
َوإِ ْف َد َخلَ ْ
ت ِيف قَػ َواعد الْ َمك ُْروه فَه َي َمك ُْر َ
اح فَه َي ُمبَ َ
قسم البدعة إَل ىذه األقساـ اخلمسة ،وتابعو بعض من جاء بعده ،وىو تقسيم خاطئ سلالف
 قلت :والعز أوؿ من َّ
لعموـ األدلة ،وما ثبت أنَّو من الواجبات أو ادلستحبات أو احملرمات أو ادلكروىات أو ادلباحات فال يدخل ذلك يف البدعة
ال شرعية ،وألىل العلم كالـ كثَت يف الرد على ذلك فال نطيل الكالـ حولو ،ويكفي ما سبق من كالـ شيخ اإلسالـ ابن
تيمية رمحو اهلل يف "االقتضاء".
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انثانث :حقطيى انبذعت إنى كهيت وجسئيت
 أقول :تقسيم البدعة إَل كلية وجزئية ،وجعل اجلزئية من اللمم وىو الصغائر ،ىذا التقسيم ىو الذي جاء بو انعاليت
انشاطيب رمحو اهلل وقد سبقت مناقشتو يف ذلكَّ ،
وإظلا الغرض ىا ىنا ىو بياف َّ
أف مجيع ىذه التقسيمات يبطلها حديث
فإف النِب صلى اهلل عليو وسلم أخِب َّ
جابرَّ ،
أف مجيع البدع ضاللة ،ومجيعها يف النار ،ومثل ىذا ال يكوف فيما ىو من
فتبُت من ىذا َّ
أف مجيع البدع من كبائر الذنوب.
صغائر الذنوب َّ
  

ىذا آخر ما أردت كتابتو حوؿ ىذه ادلسألة ،واحلمد هلل أوالً وآخراً.
وصلى اهلل على زلمد وصحبو وسلم.
كتبو /أبو بكر بن عبده بن عبد اهلل بن حامد احلمادي.
وكاف االنتهاء من كتابتها يوـ السبت ٗٔ /من ربيع األوؿٕٔٗٗ/ىػ.
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