
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  )٦٠(اقتضاء الصراط المستقيم 

   خالد بن عثمان السبت/الشيخ
  

 سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً ، وصلى اهللا وسلم وبارك على عبده ومصطفاه،الحمد هللا
  .كثيراً

  :- تعالىرحمه اهللا-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 على عمل علماء أهل المدينة، وإجماعهم في عصر مالك، بل رأوا وإذا كان أكثر أهل العلم لم يعتمدوا(

السنة حجة عليهم، كما هي حجة على غيرهم، مع ما أوتوه من العلم واإليمان، فكيف يعتمد المؤمن العالم 
   ). من اعتادها عامة، أو من قيدته العامة أكثرعلى عاداٍت
ذا، أهل البلد أدركناهم على هذا، أدركنا علماءنا على أدركنا الناس على ه: من يقول  يرد علىشيخ اإلسالم

بإجماع وال حجة، إذا كان عمل أهل المدينة في زمن اإلمام ما هو هذا : يقولفهذا، أدركنا آباءنا على هذا، 
 فكيف -عليه الصالة والسالم- أنهم أخذوه من صاحب الشريعة نظَيومالك ليس بحجة وقد توارثوا ذلك، 

وأما مسألة ، فهذا ليس بحجة، إنما يحتج به بعض العامة، !؟ في بلد من البلدان،ي زمانك هذابعادات الناس ف
 ربما ال يقصد أن -رحمه اهللا- ولكن اإلمام مالك ،ليس عمل أهل المدينة حجة بإطالق ف:عمل أهل المدينة

راجع كالم ، ما ذكرا كان وإنما بضوابط محددة، فإذا تبصرت بقوله لم تستبعدعمل أهل المدينة حجة أيوي 
  .شيخ اإلسالم في مسألة عمل أهل المدينة

سون بالجهالة، لم يرسخوا في العلم، ال يعدون من أولي األمر، وال يصلحون للشورى، ولعلهم ئأو قوم متر(
  .)لم يتم إيمانهم باهللا ورسوله

 وأخرجوا بعض ، وهناك وليسوا من أهل العلم وإن برزوا وظهروا هنا،هؤالء الذين ال يصلحون للشورى
وا بما لم يأِت به األوائل من الفتاوى الشّاذّة، فهؤالء ال عبرة بهم وال ء وجا،الفراقيع في بعض القنوات

 عالم وال علَّامة، العلَّامة فالن أفتى بكذا والعلَّامة فالن أفتى بكذا، فهذا لون : وال يصح أن يقال عنه،بفتاواهم
إليه وال يعبأ به، فقائله مطَّرح وقوله كذلك، فبعض العامة يتشبثون بمثل هذا من الهذيان الذي ال يلتفت 

  . وهو ليس كذلك،فيحتجون بأن فالناً قد أفتى وقال
أو قد دخل معهم فيها بحكم العادة قوم من أهل الفضل، عن غير روية، أو لشبهة أحسن أحوالهم فيها أن (

  .لصديقينيكون فيها بمنزلة المجتهدين من األئمة وا
واالحتجاج بمثل هذه الحجج والجواب عنها معلوم أنه ليس طريقة أهل العلم، لكن لكثرة الجهالة قد يستند 
إلى مثلها خلق كثير من الناس، حتى من المنتسبين إلى العلم والدين، وقد يبدي ذو العلم والدين له فيها 

وعمله لها ليس مستنداً إلى ما أبداه من الحجة  واهللا يعلم أن قوله بها لشرعية، آخر من األدلة امستنداً
، وإنما هو مستند إلى أمور ليست مأخوذة عن اهللا ورسوله، من أنواع  وإن كانت شبهة،رعيةشال

 وإنما يذكر الحجة الشرعية حجة على غيره، ودفعاً. المستندات التي يستند إليها غير أولي العلم واإليمان
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إنما هي إبداء المدارك وإظهار الحجج التي هي مستند األقوال واألعمال، ة  والمجادلة المحمود،لمن يناظره
وأما إظهار االعتماد على ما ليس هو المعتمد في القول والعمل فنوع من النفاق في العلم والجدل، والكالم 

  .)والعمل
حتجاً به، وقد يقع سين بالجهالة يقعون في شيء من ذلك، وليس ذلك معتبراً وال مئن بعض هؤالء المترأيعني 

يحتاجون إلى ف، -مثالً-فيه بعض أهل العلم واإليمان بحكم العادة، وقد يستندون إلى شيء في مقام المجادلة 
 وإنما كان على سبيل االعتياد أو المجاراة ،ذلك، لكنهم في أول فعلهم هذا حينما فعلوه لم يكن لهم فيه مستند

 وإذا سئلوا عن المستند ،ا يوجد في أشياء متعددة يفعلها الناسهذوهذا الفعل، في أو من غير روية ونظر 
لو جئنا إلى اآلن  ، نضرب مثالًحتى نقرب الصورةوالشرعي لها لربما لم يكن عندهم من ذلك شيء، 

    ما مستندك لهذا؟ : قلنا لهو  كل سنة،محرم بدأ يتكلم عن الهجرة النبوية،ال سنة إذا جاء شهر  كلُّ،خطيب
 ،فإذا نوقش لربما يستند إلى شيء  لربما لم يخطر هذا السؤال على باله أصالً،- من أهل العلموالرجل-

 حصل بسببه ما حصل، ،اآلن نحن نذكر هذا من باب التذكير بهذا الحدث الذي كان منعطفاً تاريخياً: يقول
 فنحن ، الهجري إلى ذوبان والتاريخ،والناس يحتفلون بأعياد المشركين ورأس السنة الميالدية وما أشبه ذلك

  .ربما يقول هذا الكالمف -مثالً– نحيي ذلك ونذكيه في نفوسهم
كان التصوير  قبل حوالي عشرين سنة تقريباًف، -كالصور مثال-كذلك في بعض األمور التي يقع فيها الناس، 

ه إحراق الصور التي  وإذا تاب إنسان فإنه أول ما يبدأ به مما يبرهن به على صحة توبت،من أعظم المنكرات
 فهذا برهان على صدقه في توبته ،، ويحرقهابا وألنها تذكره بأيام الص، لنفاستها؛ وقلبه يتحرق عليها،عنده

إذا ذهب إلى المصور لضرورة يطلب منه كان الشخص وصالح حاله، هذا أمر ال يكاد يجادل فيه أحد، و
 من أجل أال يحتاج إلى ؛"مسودة" :ي يسمونهذصل البقدر الحاجة فقط ويسأل الناس هل يجوز أن يبقي األ

      ، واآلن -نهكذا الناس يسألو- ؟ فيدخل في الحرج إذا احتاج، أيهما أسهل ضرراً،عمليه تصوير جديدة
 البد منه وإذا اً أمر عندهمالتصويرأصبح  كثير من المتدينين قبل غيرهم لمناسبة ولغير مناسبة -لألسف–

يقف عند هذا فقط مما  المع ذلك  يحصل بهذا شرعاً وال قانوناً، واليق، مع أن التوثيق لتوثل: سألت قال
 وال يقفون، ثم لم ، بل حتى صار في أمورهم، يصورون أطفالهم وال يتساءلون،يحتاج إلى توثيق في زعمهم

فيه بعض أهل صارت الصور تُعلَّق بعدما كان هذا من أعظم المنكرات، ولربما يقع بل ف عند هذا، قَوي
 يجلس في المكان الذي يصور فيه من غير أن ينكر وال يتكلم، ولو سئلوا عن المستند لربما ما كانوالعلم، 

، وهكذا في عدد من األمور سواء في البدع أو المعاصي بأنواعها، يتتابع الناس على الشيء لديهم شيء
  .د يرى أن هذا ال غضاضة فيه إطالقاًهذا الذي أدركنا عليه الناس، سيأتي جيل جدي: ويقولون

 وإال فالمجادلة ،المجادلة المحمودة أن تكون مستندة على حجج صحيحة نوع من :وما ذكر من المجادلة
البد فيها من حسن ف لكن ذكر ما يحتاج إليه هنا، ،شروط أخرى حتى تكون محمودةمن ا البد لهالمحمودة 

ن يكون مجانباً لمسالك أهل التكلف، بعيداً عن التنقير، ال يتتبع األغاليط القصد، ال بد أن يكون طالباً للحق، أ
 كأن تكون ،، وهناك أمور تُطلب من أجل صحة المناظرةاوصعاب المسائل، إلى غير ذلك مما يشترط فيه

لَإمام ع يجلس فالين بينهما تقارب، بين متناظرع، فإن  من أهل الضالل والبد نكرةًا كبير يناظر إنسانم رمز

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


ويعقد اًعاميرجالً يناقش فال كذلك في المستوى العلمي، وم شيئاً، كسره فال يكون قد حقق نصراً وال قد 
 ،المناظرة معه، فهذه ال يحصل بها المقصود، فهناك أشياء تُطلب من أجل تحقيق المقصود من المناظرة

ناظَر ،ناظرة والتوقيت لهاطريقة المك : من جهة الشرعوهناك أشياء حتى ال يلحق ذلك الذمواألشياء التي ي 
 . هذه األمورغيرو والشخص المناظَر والمناِظر، ،فيها

 ا، عنهيهعلى البدعة التي نَ ١))كل بدعة ضاللة(( :-صلى اهللا عليه وسلم- فال يجوز حمل قوله وأيضاً(
  .)بخصوصها

ة مما ذمه الشارع، األشياء التي ذمها  يدخل في هذا، كل بدعة ضاللالالمسكوت عنه : قائلكأن يقول نعم، 
نه فإ ، وما لم يذكره الشارع بخصوصه ال، بل ما ذمه:، نقول))كل بدعة(( الشارع هي داخلة في هذا العموم

  .))كل بدعة ضاللة((  فهو داخل تحت عموم،-أنه بدعة-ينطبق عليه هذا الوصف 
الكفر والفسوق وأنواع المعاصي، قد علم بذلك  عنه من يهما ن ألن هذا تعطيل لفائدة هذا الحديث، فإن(

 عنه يه كان ال منكر في الدين إال ما نُالنهي أنه قبيح محرم، سواء كان بدعة، أو لم يكن بدعة، فإذا
 عنه يه، وما نُ- أو لم يكن-صلى اهللا عليه وسلم-هد رسول اهللا  على عسواء كان مفعوالً-بخصوصه 
 صار وصف البدعة عديم التأثير، ال يدل وجوده على القبح، وال -كنسواء كان بدعة أو لم ي-فهو منكر 

  .)كل عادة ضاللة: بمنزلة قوله ))كل بدعة ضاللة(( :عدمه على الحسن، بل يكون قوله
 عنه فهو يِهما نُفإن ، !؟))كل بدعة ضاللة(( ما فائدةفإذن يكون بدعة،  ما ذمه الشارع -فقط–إذا كان ف

 وما لم يذكره ، هذا أصل، يدخل فيه ما ذكره الشارع))كل بدعة ضاللة(( ن، لكى الكالممحرم وانته
 يدخل تحتها ما ال  قصيرة قاعدةٌعبارةٌف جوامع الكلم، -صلى اهللا عليه وسلم-النبي تي وُأقد وبخصوصه، 

  .-عز وجل-يحصيه إال اهللا 
 وهذا ،ن ذلك فهو الضاللة عنه ميه ويراد بذلك أن ما نُ،كل ما عليه العرب أو العجم فهو ضاللة أو(

  .وفيه من المفاسد أشياءتعطيل للنصوص من نوع التحريف واإللحاد، وليس من نوع التأويل السائغ، 
 فقد علم حكمه بذلك ،ما علم أنه منهي عنه بخصوصه سقوط االعتماد على هذا الحديث، فإن: أحدها
   .)النهي

أكل الخنزير بدعة؟ ال، فما نهى عنه قد يكون من يكون هل حينما يحرم الشارع الخنزير، فقد ال يكون بدعة، 
  .المحدث المذموم هو البدعةفقبيل البدعة وقد ال يكون، وما سكت عنه الشارع قد يكون بدعة وقد ال يكون، 

صلى اهللا عليه -مع كون النبي ! وما لم يعلم ال يندرج في هذا الحديث، فال يبقى في هذا الحديث فائدة(
 . كان يخطب به في الجمع، ويعده من جوامع الكلم-وسلم

 عديم التأثير، فتعليق الحكم بهذا اللفظ أو المعنى تعليق له بما  البدعة ومعناها يكون اسماًةأن لفظ: الثاني
  .)ال تأثير له، كسائر الصفات العديمة التأثير

إضافة  استفدناما و، ذكر هذافي جة حا ال اًما نُهي عنه فقط إذ:  على األول إذا قال،))كل بدعة ضاللة((

                                 
   . باب تخفيف الصالة والخطبة–كتاب الجمعة ) ٢٠٤٢ (: برقممسلم رواه - ١
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 تعليق الحكم بما ال ويكون فيه تكون عديمة التأثير، )البدعة( أن لفظة :الثانيعلى وجديدة من هذا الحديث، 
كل ما نهيت عنه فهو بدعة، : كأنه يقولفتأثير فيه، بمعنى أن ما نُهي عنه قد يكون بدعة وقد ال يكون بدعة، 

 لماذا اً، فما نهى عنه الشارع فقد بان حكمه أنه يحرم مقاربته، فإذ-يح إطالقاًمع أن هذا الحمل غير صح-
 فصار لفظ البدعة هنا عديم التأثير، لكن ،واضح ١))ما نهيتكم عنه فاجتنبوه(( :فقوله ؟البدعةلفظ بيربط ذلك 

دعة هنا في غاية اإلفادة، فهو ال إن لفظ الب:  فإننا نقول،ها هذا المغَاِلطبلو أننا لم نفهم بهذه الطريقة التي فهم 
بدعة  كل(( وإنما ، على سبيل التفصيل فيما يدخل تحتها من المنهيات))ما نهيتكم عنه فاجتنبوه((يساوي 
  .نحكم عليه بأنه بدعة وضاللةفكل محدٍث وإن لم يتصل به نهي الشارع عنه بخصوصه، : أي ))ضاللة

 كتمان لما يجب -وهو كونه منهيا عنه-ال الوصف اآلخر أن الخطاب بمثل هذا إذا لم يقصد إ: الثالث(
 إذ ليس كل بدعة ؛بيانه، وبيان لما لم يقصد ظاهره، فإن البدعة والنهي الخاص بينهما عموم وخصوص

   )عنها نهي خاص
ما لم :  فعلى قول هذا القائل، أمور محدثاتوهناك ))كل بدعة ضاللة((: قولف يكون في هذا تلبيس،  أنهيعني
 كيف عبر بالعموم؟، كيف الشارع يعبر بهذه العبارة؟، ثم هذه إذن . هي غير داخلةاًل بها نهي الشارع إذيتص

   .؟ فكيف يدخل فيه إذا علَّقناه بالمنهيات فقط!األشياء التي نهى عنها الشارع منها ما ال يكون بدعة
، فإذا سمعه ))كل بدعة ضاللة((وم الشارع يكون قد لبس على الناس حينما عبر بصيغة العمأن : فخالصته

ال، كل ما نُهي عنه بخصوصه، : طب عرف أن كل محدث في الدين فهو ضاللة، فيقول المعتِرضاالمخَ
 من البدع، فكيف ثم ما نُهي عنه بخصوصه ليس كل ذلك يعد،  فقطليس ما نهي عنهالعبارة أعم من هذا، و

منه ما هو بدعة   عنه بخصوصه-عز وجل-اهللا  مما نهى العبارة؟، بينهما عموم وخصوص، بمعنى أنإذن 
 وما أشبه ذلك، ، وثمن الكلب،مثل الرهبانية مثالً، ومنه ما ليس ببدعة بل هو معصية مثل أكل لحم الخنزير

 وما ، يدخل فيه ما نهى عنه الشارع مما يصح أن يوصف بأنه بدعة))كل بدعة ضاللة((: وكذلك أيضاً قوله
وفهمنا فهم ذلك المغَالط  ارع بخصوصه مما يصدق عليه هذا الوصف، فإذا عبر بعبارة كهذهلم ينه عنه الش

من البيانالشارع مقصود -المقصود ر بالعبارة التي يحصل بها فمعنى ذلك أن الشارع لم يعب-.  
متكلم، إال وليس كل ما فيه نهي خاص بدعة، فالتكلم بأحد االسمين وإرادة اآلخر تلبيس محض، ال يسوغ لل(

  ).أن يكون مدلساً
  : لم يقلوتكلم بها،  وإرادة المنهيات تلبيس، فلم -)بدعة(لفظة -التكلم بأحد االسمين، أن يعني نعم، 

 فيدخل فيه ما نهى عنه بخصوصه وما لم ينه عنه ؟)بدعة(محلها ذكر  ما نهيتكم عنه، لماذا ):المنهي(
  . لوال أنه يقصد التعميم بهذا كله،بخصوصه

  .)رس، وعنى به األسود الفَ أو،رس وعنى به الفَ،األسود: و قالكما ل(
ه مما غيراألسود ورس لونه أسود؟ ال، الفَ ذيالرس الفَال يفهم إال  )األسود( : إذا قيل؟،رسهو األسود فقط الفَ

عة كيف  عنه بخصوصه فقط، عبارة واسي المقصود بها ما نه:، فكذلك لفظة بدعة إذا قيل وصفهيصدق عليه

                                 
  .باب توقيره وترك إكثار سؤاله عما ال ضرورة إليه –الفضائل : كتاب) ٦٢٥٩ (: برقممسلم رواه - ١
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  .! أو يقال المنهي عنه هو البدعة فقط،يراد بها هذا؟
 إذا أراد بهذا ما فيه نهي خاص كان ،١))وإياكم ومحدثات األمور((، ))كل بدعة ضاللة(( :أن قوله: الرابع(

قد أحالهم في معرفة المراد بهذا الحديث على ما ال يكاد يحيط به أحد، وال يحيط بأكثره إال خواص األمة، 
  .)مثل هذا ال يجوز بحالو

 فمعنى ذلك أنه ، إذا كان كل ما نُهي عنه فهو ضاللة))إياكم ومحدثات األمورو(( ،))كل بدعة ضاللة(( نعم،
عرف مراد الشارع، لكن حينما نجعل ذلك أصالً جمعها كلها حتى يوتتبع الجزئيات في المنهيات إلى يحتاج 

كل ما فزال اإلشكال،  ، الشريعة فهو ضاللة مما يضاهيبقدين على غير مثال ساكل محدث في ال: نقولف
بدعة، ما نهى عنه الشارع : القرقعان؟، أقول لك:  ليتقولفأقول لك بأمره،  إلى يوم القيامة بهجئت 

بدعة، المولد النبوي بدعة، االحتفال بعيد : عيد الشجرة؟، أقول لك:  تقول لي واضح؟بخصوصه لكنه بدعة،
  .بدعة، الحداثة بدعة، الليبرالية بدعة دية بدعة، عيد الحبرأس السنة الميال

أنه إذا أريد به ما فيه النهي الخاص كان ذلك أقل مما ليس فيه نهي خاص من البدع، فإنك لو : الخامس(
 عنها بأعيانها وجدت هذا الضرب هو األكثر، واللفظ العام هنْ عنها بأعيانها، وما لم ييهتأملت البدع التي نُ

  .)ال يجوز أن يراد به الصور القليلة أو النادرة
 أو وِجدت من بعض الناس فحكم ،كم نسبة البدع التي كانت موجودة أو تُتصور لدى المخاطَبينفصحيح، 

 وتحصل في ، مقابل البدع الكثيرة التي حصلت بعد ذلك، أو حذَّر منها،الشارع عليها أنها بدعة أو نهى عنها
بدعة ذكرها الشارع أو حذَّر منها، ال يحمل هذا ل  ك: المقصود بها))كل بدعة ضاللة((: ل فكيف يقا؟الدنيا

  .اللفظ العام على هذا المعنى
 سواء أراد المتأول ،توجب القطع بأن هذا التأويل فاسد، ال يجوز حمل الحديث عليه: فهذه الوجوه وغيرها(

المتأول بيان جواز إرادة المعنى الذي حمل الحديث أن يعضد التأويل بدليل صارف، أو لم يعضد، فإن على 
  .)عليه، من ذلك الحديث، ثم بيان الدليل الصارف له إلى ذلك

هذا تأويل فاسد، التأويل في الكتاب والسنة يراد به التفسير، سواء تفسير الكالم أو تفسير الرؤيا، ويراد : يقول
 ؛جانب اإلنشاءفي رؤيا تحققها، ويراد به أيضاً بالنسبة لألمر  وفي ال،به تارة بالنسبة للخبر وقوع المخبر به

تأويل و كما في حديث عائشة، ٢))يتأول القرآن(( به ومنهاالمتثال و فعل المأمور ،-فالكالم إنشاء وخبر-
صرف الكالم من :  فهو وفي لغة القرآن والسنة، أما عند المتأخرين،هذا عند السلفو ،الكالم بمعنى تفسيره

 ، تأويل قريب:-في األصولتقرر كما -هو ثالثة أقسام و، إلخ... عنى الراجح إلى المعنى المرجوح بقرينٍةالم
:  قالوا])٦٧ (:سورة البقرة[ }ِإن اللّه يْأمركُم َأن تَذْبحواْ بقَرةً{ :حينما يقول الرافضةف،  يفيد ولعب،وتأويل بعيد

كل (( له أدنى مستند، والتأويل البعيد مثل هذاما ي ذاللعب، المن ؟ ذا ههي عائشة، من أي األنواع الثالثة

                                 
   .وصححه األلباني.  باب في لزوم السنة–كتاب السنة ) ٤٦٠٩(:  برقمداودوأب رواه - ١
 باب ما –كتاب الصالة ) ١١١٣: (، ومسلمباب التسبيح والدعاء في السجود - كتاب األذان ) ٨١٧(:  برقمالبخاري رواه -  ٢

  .وديقال في الركوع والسج
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يحمل كيف ف !ما نُهي عنه من البدع قليل جداً مقابل هذا اللفظ العامو ؟كيفما نُهي عنه، :  قال))بدعة ضاللة
 إذن أيما امرأة نكحت بغير(( على الصغيرة المرأةوحمل : ، وكذلك ما سبق في األصول؟على البعض القليل

 : الطفلة يقال لها،))أيما امرأة((، كيف؟ !المقصود الطفلة الصغيرة:  الحنفية قالوا،١))مواليها فنكاحها باطل
 المقصود به نوع ٣))بسقبه(( و٢))الجار أحق بصقبه((، فهذا تأويل بعيد، والتأويل القريب يمثلون له !مرأة؟ا

 إلى ٤))فإذا صرفت الطرق((: رينة في نفس الحديثمن الجار وليس كل جار مع أن الصيغة صيغة عموم؛ لق
  .آخره

  .)فهذا الجواب عن مقامهم األول. وهذه الوجوه تمنع جواز إرادة هذا المعنى بالحديث(

، مثل النهي عن أكل األشياء  غير ذلكأولضرره بل  ليس ألنه محدث في الدين، ء الشيالشارع قد ينهى عن
 بدعاً، وقد ينهى عنه في وقت من األوقات لمعنى ثم بعد ذلك تليسوهي حرمة الضارة وتعاطيها والبيوع الم

 . أو يكون مؤقتاً بوقت فيرتفع بذلك األجل، فال يكون ذلك من قبيل البدع،ينسخ

                                 
  . وصححه األلباني، باب في الولي–كتاب النكاح ) ٢٠٨٥(:  برقمداودوأب رواه -١
  . باب في الهبة والشفعة–كتاب الحيل ) ٦٩٧٧(: برقمالبخاري  رواه - ٢
  . باب عرض الشفعة على صاحبها–كتاب الشفعة ) ٢٢٥٨ (: برقمالبخاري رواه - ٣
  . باب بيع الشريك من شريكه–كتاب البيوع ) ٢٢١٣: ( رواه البخاري برقم- ٤
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