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هللا أن العلماء ورثة األنبياء ومحلة لواء الدين بعدهم، ينفون عنه انتحال  كتب  مقدمة:

 وإليهم املرجع عند االختالف يف الكتاب، ،وهم عدول هذه األمة وأتويل اجلاهلني، املبطلني
 قدو  وكيف ال .والقمر املضيء يف دايجري الظالم ،والعصور مشعل هداية وكانوا على مر الزمان

مكان  وال األزمنةومل خيل زمان من  ؟!ه ومحل أمانته والدفاع عن شريعتهاختارهم هللا حلفظ دين
ابحلجة يعلو به دين هللا  من خالفه، من خذله وال ال يضرهمن قائم أبمر هللا  من األمكنة

  .ابلسيف والسنانكما يعلو   ،والبيان
 ومن إليه املنتهى يف مذهب مالك يف زمانه، ،ومن هؤالء شيخ املقاصد وعامل األصول

سى بن حممد اللخمي الغرانطي أبو : إبراهيم بن مو احملقق ام اجلليل واللغوي الشهري والفقيهاإلم

 احملققنيكان من أفراد العلماء   الذي ،(1)ه790 سنة املتوىف ""الشاطيبـبالشهري  ،سحاقإ

 .(2)ألف التآليف النفيسة يف مجيع األبواب ،األثبات، وأكابر األئمة املتقنني الثقات
 ،وكان من بني مؤلفاته اليت تعكس نصرته للدين واستشعاره ألمانته كتاب "االعتصام"

نتناول هذا الكتاب ودوره سو  ،للباطل اللبدعة ودحض   اللسنة وقمع  فقد ألف هذا الكتاب نصرة 
 :وذلك يف املباحث التالية ،العلميةيف جتلية منهج اإلمام وموقفه من البدع يف هذه الورقة 

 مطالب: ثالثة وفيه ،ابلكتاب وأمهيته تعريفالاألول: املبحث  •

 .موضوعهابلكتاب و  األول: التعريفاملطلب 
 .املكانة العلمية لكتاب االعتصامالثاين: املطلب 

                                         
 ه.730رجح محاد العبيدي يف كتابه )الشاطيب ومقاصد الشريعة( أنه ولد قريبا من سنة و  ،ميالده اختلف يف (1)

كفاية احملتاج ملعرفة من ليس يف ( و 182 /1)درة احلجال البن القاضي املكناسي : ينظر يف ترمجة اإلمام (2)
 (1/191)( وفهرس الفهارس للكتاين 1/77)األعالم للزركلي و  (1/332)شجرة النور الزكية ( 1/153)الديباج 
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 .هالشاطيب يف أتليف الثالث: دوافعاملطلب 

 مطالب: ةوفيه ثالث ،البدعمن مام الشاطيب اإل الثاين: موقفاملبحث  •

 .هالبدعة عند اإلمام الشاطيب وحد  ا املطلب األول:
 .رؤية الشاطيب خلطر البدعة :املطلب الثاين

 وردها. االستدالليف  أهل البدع الثالث: طرقاملطلب 

 :وفيه مطلبان ،املبحث الثالث: البدع ومراتبها وأسباهبا •

 .البدع ومراتبهااألول: املطلب 
 البدع. الثاين: أسباباملطلب 

 خامتة.
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 .أمهيتهو ابلكتاب  األول: التعريفاملبحث 

يعكس  للكتاب، اا صحيح  القارئ تصور   عطينتناول يف هذا املبحث قضااي مهمة ت
العلمية رغم أمهيتها إال  هومادت   .اببهمبثابة املرجع يف  هألن ويوضح مضمونه العلمي؛ تهأمهي

القارئ أهنا ليست متاحة لكل أحد، وذلك لبعد مراميه ودقة معانيه، ولتقريب الكتاب من 

 :مطالب ةيف ثالث لهنتناو سفإننا 

 .موضوعهو ابلكتاب  األول: التعريفاملطلب 

ضمن الكتب اليت مجعت بني املنقول واملعقول يف تقرير املسائل الشرعية هذا الكتاب  يعد
؛ ألهنا كانت خيتلف عن الكتب اليت سبقته وهو ،وخطورتهاملتعلقة ابالتباع وأمهيته واالبتداع 

األقوال وتبيني الصحيح ينزعون إىل االستدالل ومناقشة  هتتم ابلنقل اجململ دون التفصيل، وال
 ،على الدليل املعارض وأجاب ،ا لتلك الثغراتوضع حد   هذا الكتاب فقد أمامن السقيم، 

فاستخرت هللا تعاىل يف وضع " وله:بق كتابه  ؤلفامل عرَّفوقد  .وبني احلق يف الوجه احملتمل منه
ا ومسيته بـ  وفروع  وما يتعلق هبا من املسائل أصوال   ،كتاب يشتمل على بيان البدع وأحكامها

.......وينحصر الكالم فيه حبسب الغرض املقصود يف مجلة أبواب، ويف كل ابب "االعتصام"

 .(1)بسط املسائل املنحصرة فيه، وما اجنر معها من الفروع املتعلقة به تضاهااقمنها فصول 

اليت ظهرت يف و  ،السلفية"وكتاب االعتصام ميثل الدعوة اإلصالحية اليت قامت على  
واليت تنحصر يف إصالح األمة  الشاطيب،على يد يف املغرب و  ،املشرق على يد ابن تيمية

يف صدر اإلسالم على  كان عليه الوضع  كما  ،والسنةب ااإلسالمية على أساس العمل ابلكت

 .(2)اخللفاء الراشدين من بعده وعهد ملسو هيلع هللا ىلصعهد رسول هللا 

                                         
 ، ط/ دار ابن عفان.اهلاليل ت/( 48 /1مقدمة االعتصام للمؤلف بتصرف ) (1)

 (11 -1/10)سلمان قيق االعتصام ملشهور بن حسن آل مقدمة حت (2)
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اطلع على ا لتقصري من سبقوا صاحبه يف التأليف ممن ا وتالفي  كتاب جاء استدراك  لوهذا ا

وقد صنف يف كشف البدع  ،(1)ه(286) كمحمد بن وضاح القرطيب املتويف سنة  :كتبهم

 ،(3)ه(590املتوىف سنة ) بكر الط رطوشي ، وأيب(2)(عنهاالبدع والنهي )مساه  ومقاومتها كتااب  

ما وقد اطلع اإلمام الشاطيب على  .ومها أندلسيان ،(4)أمساه: )احلوادث والبدع( وقد ألف كتااب  

 وقد بني ذلك بقوله: ،لها مفصال  ما أمجاله حمقق   هلما فألف كتابه "االعتصام" مكمال   كتباه
ألين رأيت  ؛الذي وضعت يدي فيه من هذا القبيلهذا الكتاب  ب  ت  "وأان أرجو أن يكون ك  

 ؛ كما نقل ابن وضاح، أو يؤتىليم  اجل  النقل ا؛ إال من  جد  ال  ف  غ  ابب البدع يف كالم العلماء م  

أبطراف من الكالم ال يشفي الغليل ابلتفقه فيه كما ينبغي، ومل أجد على شدة حبثي عنه  فيه
إال ما وضع فيه أبو بكر الطرطوشي، وهو يسري يف جنب ما حيتاج إليه فيه، وإال ما وضع 

جزء من أجزائه، فأخذت نفسي الناس يف الفرق الثنتني والسبعني، وهو فصل من فصول الباب و 
ابلعناء فيه، عسى أن ينتفع به واضعه، وقارؤه، وانشره، وكاتبه، واملنتفع به، ومجيع املسلمني. 

 .(5)إنه ويل ذلك ومسديه بسعة رمحته
 

 .االعتصام العلمية لكتاب كانةاملالثاين: املطلب 

                                         
 .(13/445سري أعالم النبالء ) يف ترمجتهنظر ت (1)

 ابن تيمية، القاهرة: عمرو عبداملنعم، مكتبة بتحقيق وهو مطبوع (2)

 (19/490)سري أعالم النبالء  يف ترمجته نظرت (3)

 تركي، دار الغرب اإلسالمي داجمليعبد بتحقيق:وهو مطبوع  (4)

 .(16 -3/15االعتصام ) (5)
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اليت صيغ  بل يف موضوعه وطبيعته ،ة مؤلفه فحسبقيمته من قيم كتاب االعتصام  مل ينل

صوص والثناء عليه، فالذين ترمجوا ابخل ة من العلماء على مدح هذا الكتابلَّ ولذا توافد اجلج  هبا؛
وكذلك  ،وجعلوه عالمة على علو كعبه يف العلم ،لإلمام الشاطيب امتدحوه بتأليفه هلذا الكتاب

  .الباحثون املعاصرون ممن اعتىن ابلتأليف يف املوضوع
 :مكانته العلماء وبنيه من وممن مدح

 أتليف كبري نفيس يف احلوادث والبدع له": حيث قال العالمة أمحد اباب ▪

 .(1)"جادةيف سفر يف غاية اإل

أتليف يف احلوادث والبدع يف غاية اإلجادة  : "ولهخملوفحممد  وقال ▪

 .(2)"االعتصام :مساه

إن الناظرين يف أمر البدع منهم من حبثها  مث"حمفوظ: الشيخ علي  وقال ▪
مث ذكر بعض  ،من هذه اجلهة ووفاها حقهافرجع هبا إىل األصول والقواعد  ،اا أصولي  حبث  

كالعالمة   :بطريق املقايسة مما ذكرهيذكره يعلم  مل وما ،األصولعن هذه  التفريعات

 .(3)الشاطيب يف كتابه االعتصام" اإلمام األصويل

ألف مثله يف حقيقة البدعة ا أحد   نعلم : "الالعالمة رشيد رضاوقال  ▪
مسلم إال  يقرأه ال فهو ركن من أركان اإلصالح اإلسالمي؛ لعله ،مهاوأقسامها وأحكا

 .(4)هبا" االعتصاموحيب السنة ويرغب يف  ،ويكره البدع وينفر منها

                                         
 (148 ص)االبتهاج نيل  (1)

 (1/231)الزكية شجرة النور  (2)

 (24اإلبداع يف مضار االبتداع )ص  (3)

 (18/479جملة املنار ) (4)
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االختصاص مبثابة هل أوهذه شهادات  ،هل الفنأفتلك إذا هي مكانة الكتاب عند 

 .تعكس أمهية الكتاب وقيمته بني الكتب ،البينة يف الباب

 .لشاطيب يف أتليف كتابه االعتصاما الثالث: دوافعاملطلب 
 ،ومدى استشعاره للمسؤولية ،وهذ املطلب يعكس رؤية الشيخ املنهجية للبدع وأصحاهبا

 مقدمته يف وقد أابن املؤلف .ا لسبب جودة الكتاب ومشولها ولو جزئي  كما أنه يعطي تفسري  
 :وميكن إمجاهلا يف ثالثة أسباب ،لتأليف الكتاب ااي كتابه عن األغراض اليت دفعتهويف ثن

مام الشاطيب الناس: وهذا دافع رئيسي بينه اإل انتشار البدع وغلبة العادات على .1
ال عجيب فوجد أغلب الناس على ح ،فذكر أنه اشتغل ابلعلم واخلطابة ،يف مقدمته لكتابه

على يف التكليف والفتيا احلمل نه التزم أ"وما ذلك إال  ،من غلبة العوائد السيئة وانتشار البدع
ا يف املذهب إن كان شاذ  و  ،يسهل على السائل ويوافق هواه بينما هم يرون الفتوى مبا ،املشهور

املخالفني  املبتدعنيراء قبعض الف أين عاديتوسبب ذلك " مث قال: .(1)امللتزم أو يف غريه"

مع ما  ما وقعمن اإلنكار  ملا وقع عليَّ و " ويقول:. (2)هلداية اخللق" ماملنتصبني بزعمهللسنة 

وبني  ،وحذر منها ملسو هيلع هللا ىلصسول هللا ر اليت نبه عليها  مل أزل أتتبع البدع هدى هللا إليه وله احلمد،
أجتنبها  يلعل ،والتعريف جبملة منهاأهنا ضاللة وخروج عن اجلادة، وأشار العلماء إىل متييزها 

لعلي أجلو ابلعمل  ؛ها تلك احملداثت  نور   تطفئوأحبث عن السنة اليت كادت  ،فيما استطعت

 .(3)يوم القيامة فيمن أحياها" د  ع  وأ   ،سناها

                                         
 (1/27االعتصام )ينظر  (1)

 (1/82)السابق. املصدر  (2)

 (1/33) العتصاما (3)



 

7 

 

ملا كثرت " التقعيد هلذا الفن ومتييز أصوله: قال رمحه هللا عن الكتاب: ةحماول .2

وعم ضررها، واستطار شررها، ودام اإلكباب على العمل هبا، والسكوت من املتأخرين  البدع
عن اإلنكار هلا، وخلفت بعدهم خلوف جهلوا أو غفلوا عن القيام بفرض القيام فيها، صارت 
كأهنا سنن مقررات، وشرائع من صاحب الشرع حمررات، فاختلط املشروع بغريه، فعاد الراجع 

ارج عنها كما تقدم، فالتبس بعضها ببعض، فتأكد الوجوب ابلنسبة إىل إىل حمض السنة كاخل

 .(1)"من عنده فيها علم
نف فيها على وقلما ص  " :قبلهحماولة تكميل النقص عند املؤلفني يف هذا الباب  .3

 .(2)"اخلصوص تصنيف، وما صنف فيها فغري كاف يف هذه املواقف
ا من شخصيته ا كبري  دوافع اإلمام الشاطيب لتأليف الكتاب وهي تعكس جزء   فهذه

 ابجلمهور وال ال يتأثر ،ا مهه نصرة احلقم  ـفقد كان عال ،القضاايوطبيعة تعاطيه مع  ،العلمية
 ،نة ونشرهاسومحل لواء الدفاع عن ال ،ذا تقحم هذا اخلطر احملدق ابلدينل ؛خياف السلطان

 .وقمع البدعة وإماتتها

 .البدعاملبحث الثاين: موقف اإلمام الشاطيب من 

 ،اإلصالح يف منطقة املغرب اإلسالمي حامل لواءاملعلوم أن اإلمام الشاطيب كان  من
صام إحدى حلقات تأتليفه لكتاب االع وكان ،عميقةه لإلصالح رؤية سلفية وكانت رؤيت

وهو يريد من خالله دفع البدع واحملداثت عن  ،مشروعه اإلصالحي، وكان من آخر ما ألف

وقد سار يف كتابه  حماسنه وكماله بنفسه بعد أن بني مقاصده يف املوافقات. وتبيني ،الشرع

                                         
 (1/36املصدر السابق ) (1)

 (.42 احلكم )صسرية عمر بن عبدالعزيز البن عبد( 2)
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وسنتناول  ،خلطرهاموقفه من البدع ومشولية تصوره  رصني يظهراالعتصام على منهج علمي 

 :مطالب ةيف ثالث موقفه من البدع

 ها.وحد  عند اإلمام الشاطيب  األول: البدعةطلب امل
وهو  ،وضع تعريف جامع مانع هلابجتلية معىن البدعة  -رمحه هللا-حاول الشاطيب  لقد

 يف التعريف وما وما يدخل ،ذلك جينح إىل طريقة األصوليني يف التعريفات وتبيني احملرتزات يف
 :فبدء ابلتعريف اللغوي للكلمة وقال ،يدخل ال

ومنه قوله ، أصل مادهتا بدع تدل على االخرتاع على غري مثال سابق :البدعة يف اللغة"

 [.117]سورة البقرة: { ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ} :تعاىل

 مث خلص من التعريف اللغوي للكلمة إىل املعىن .(1)"عهما من غري مثال سابقأي: خمرت 

ومن هذا املعىن مسيت البدعة بدعة، " ألنه قريب منه ومشتق فقال: االصطالحي هلا؛
فاستخراجها للسلوك عليها هو االبتداع، وهيئتها هي البدعة، وقد يسمى العلم املعمول على 

 مث نبه. (2)"هذا املعىن مسي العمل الذي ال دليل عليه يف الشرع بدعة بدعة. فمنذلك الوجه 
 :ال العباد وأهنا ثالثةمإىل األحكام املتعلقة أبع

 والندب. قسمان: اإلجيابوهو  ،يقتضيه معىن األمر حكماألول: 
 والتحرمي. وهو: الكراهة ،يقتضيه معىن النهي الثاين: حكم

 .(3)وهو اإلابحة ،يقتضيه معىن التخيري الثالث: حكم

                                         
 (1/45) االعتصام (1)

 (1/36)االعتصام  (2)

 (1/46)السابق املصدر  (3)
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على  لكنه ،ينج اآلخر  للقسمني ا  أن املطلوب تركه مل يطلب تركه إال لكونه خمالف  بنيَّ  مث

 :ضربني
لكونه خمالفة خاصة مع جمرد النظر عن غري ذلك،  ؛يطلب تركه وينهى عنه أحدمها: أن

 .اوآث   ايسمى عاصي  وفاعله 
لظاهر التشريع من جهة ضرب احلدود  لكونه خمالفة ؛يطلب تركه وينهى عنه الثاين: أن

هو االبتداع  وهذا ،ذلكوتعيني الكيفيات والتزام اهليئات املعينة أو األزمنة املعينة مع الدوام وحنو 
العرض املوجز خلص إىل تعريف جامع مانع للبدعة  اهذ ا. وبعدمبتدع  ويسمى فاعله  ،والبدعة

"طريقة يف الدين خمرتعة، تضاهي الشرعية يقصد ابلسلوك عليها املبالغة يف التعبد  وهي أهنا:
مام ند اإلوهو املختار ع ،معىن البدعة العادات يف ال يدخلعلى رأي من  وهذا ."هلل سبحانه

  .وقد نص عليه ،الشاطيب
 وحاصل كالمه أن الرتك على ضربني:

فهذا الضرب راجع إىل  ،هتاوان    وإماكسال  إما   ،نسان الفعل لغري تدينأن يرتك اإل -
 .وإن كان يف ندب فهو املكروه ،كان يف واجب فهو معصية  فإن ،األمر املخالفة يف

أهل  :تدين بضد ما شرع هللا، ومثاله حيث ؛البدعهذا من قبيل فا ن يرتك الفعل تدين  أ -

 .(1)بلغ السالك عندهم املبلغ الذي حدوه التكليف إذاالقائلون إبسقاط اإلابحة 

 .لثاين: رؤية الشاطيب خلطر البدعةاملطلب ا
 خطرها علىشرع يف بيان  ،ا للبدعة الشرعية املقصودة بكالمهبعد أن وضع الشاطيب حد  

 فبينه منفأما ذمها ابلعقل  ،وقد بني ذمها ابلعقل والنقل .الشرع وذمها وسوء منقلب أهلها
 :وجوه

                                         
 (1/59االعتصام ) (1)
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إىل آخرها أن  أول الدنياواخلربة السارية يف العامل من  قد علم ابلتجارب أحدها: أنه

 .(1) ا هلامفاسدها دفع    أوالعقول غري مستقلة مبعرفة مصاحلها استجالاب  

 . (2)الزايدة والنقصان ال حتتملالشريعة جاءت كاملة  الثاين: أن

 .له معاند للشرع ومشاقاملبتدع  الثالث: أن
  .ا للشرع فهو متبع للهوىألن العقل إن مل يكن متبع   البدعة اتباع للهوى؛ الرابع: أن

 .ق أهل البدع يف االستداللالثالث: طر املطلب 
وقد  ،املدخل إىل فهم كالم أهل البدع وطرق تعاملهم مع الشريعة املطلب هو مبثابة وهذ

مبقدمة مهمة قرر فيها خمالفة أهل  االستداللقدم الشاطيب لكالمه عن طريق أهل البدع يف 

وبني بعد  ،تسليم للنصوص ومجع بعضها إىل بعضوهي ال ،البدع لطريق الراسخني يف العلم
 .والباطلة بني احلق واسط ألنه ال  العلم وغريهم؛ذلك أن ال واسطة بني سبيل الراسخني يف

 .(3)"ا كلية يقاس عليها ما سواها"فثبت أن تتبع هذا الوجه عناء، لكنا نذكر من ذلك أوجه  

 :منها وبدأ يبني طرق أهل البدع يف االستدالل وذكر

فيها على رسول  املكذوب والضعيفةعلى األحاديث الواهية  األوىل: اعتمادهمالطريقة 

كحديث االكتحال يوم عاشوراء،   :أهل صناعة احلديث يف البناء عليها ال يقبلهااليت  ملسو هيلع هللا ىلصهللا 

  .(4)…ة  يَّ نج ذجنان بج وإكرام الديك األبيض، وأكل البا

                                         
 (1/62االعتصام ) (1)

 ( 1/46) االعتصامينظر  (2)

 (2/12)االعتصام  (3)

 (13 -2/12)املصدر السابق  (4)
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األحاديث الصحيحة وهذه على الضد من األوىل وهي  رد البدع:الطريقة الثانية ألهل 

ويدعون أهنا خمالفة للمعقول وغري ومذهبهم ردهم لألحاديث اليت جرت غري موافقة ألغراضهم 
الصراط، وامليزان، ورؤية كاملنكرين لعذاب القرب، و  :جارية على مقتضى الدليل فيجيب ردها

وما أشبه ذلك من األحاديث … وقتلهوجل يف اآلخرة، وكذلك حديث الذابب هللا عز 

رمبا قدحوا يف الرواة من الصحابة والتابعني رضي هللا تعاىل و  العدولالصحيحة املنقولة نقل 
عنهم ومن اتفق األئمة من احملدثني على عدالتهم وإمامتهم؛ كل ذلك لريدوا به على من خالفهم 

 .السنة وأهلها عة؛ لينفروا األمة عن أتبا ردوا فتاويهم وقبحوها يف أمساع العام ورمبا .املذهبيف 
يف فهم  استحسنته عقوهلم، واالقتصار على ما فة إىل نفي أخبار اآلحاد مجلةوذهبت طائ

على أريكته أيتيه األمر ا ال ألفني أحدكم متكئ  )): ملسو هيلع هللا ىلصيف هؤالء وأمثاهلم قال رسول هللا و القرآن، 

 .(1)((أدري، ما وجدان يف كتاب هللا اتبعناهمن أمري مما أمرت به أو هنيت عنه، فيقول: ال 

 العربيةيف الكالم يف القرآن والسنة مع العرو عن علم اللغة  الثالثة: خترصهمالطريقة 

 .(2)على الشريعة مبا فهموا ويدينون به، وخيالفون طريق الراسخني يف العلم فيفتاتون

يف تقييدها  راألخذ ابملطلقات قبل النظ ومنها املتشاهبات:الطريقة الرابعة: اتباع 

 فيطلق أوا العكس أبن يكون النص مقيد   وكذلك ،خمصصاهتامن غري نظر يف  وابلعموميات
ن األحاديث الصحيحة مناقضة ومثل لذلك بدعواهم أ .دليل غريفيعم ابلرأي من ا خاص  

 .(3)للمعقولمعانيها وخمالفتها  ببعض وفسادللقرآن، ومناقضة بعضها 

                                         
(، وابن 4604(، وأبو داود يف "سننه" )17174رقم  131ـ  130 /4أخرجه اإلمام أمحد يف "املسند" ) (1)

 برتتيب ابن بلبان( 12ح حبان يف "صحيحه" )

 (2/47)االعتصام  (2)

 (63 /2)ملصدر السابق ا (3)
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: أبن يرد الدليل على مناط، فيصرف : حتريف األدلة عن مواضعهاالطريقة اخلامسة

عن ذلك املناط إىل أمر آخر مومها أن املناطني واحد، وهو من خفيات حتريف الكلم عن 
قر ابإلسالم، ويذم حتريف الكلم عن مواضعه، ياذ ابهلل. ويغلب على الظن أن من مواضعه والعي

إال مع اشتباه يعرض له، أو جهل يصده عن احلق، مع هوى يعميه عن ا ال يلجأ إليه صراح  

 .أخذ الدليل مأخذه، فيكون بذلك السبب مبتدعا
يف اجلملة مما يتعلق ابلعبادات مثال، فأتى ا وبيان ذلك: أن الدليل الشرعي إذا اقتضى أمر  

ا أشبهها مما يعلم من به املكلف يف اجلملة أيضا؛ كذكر هللا، والدعاء، والنوافل املستحبات، وم
جهتني: من جهة معناه، ومن جهة عمل  لعمله منا الشارع فيها التوسعة؛ كان الدليل عاضد  

السلف الصاحل به. فإن أتى املكلف يف ذلك األمر بكيفية خمصوصة، أو زمان خمصوص، أو 
و الكيفية، أ أن متخيال  خمصوصة، والتزم ذلك حبيث صار  لعبادة مقاران  مكان خمصوص، 

من غري أن يدل الدليل عليه؛ كان الدليل مبعزل عن ذلك املعىن ا الزمان، أو املكان مقصود شرع  
 .املستدل عليه

إىل ذكر هللا، فالتزم قوم االجتماع عليه على لسان واحد، أو  فإذا ندب الشرع مثال  

يدل صوت واحد ، أو يف وقت معلوم خمصوص عن سائر ألوقات، مل يكن يف ندب الشرع ما 
ا على هذا التخصيص امللتزم، بل فيه ما يدل على خالفه؛ ألن التزام األمور غري الالزمة شرع  

مع من يقتدى به، ويف  جمامع الناس؛ كاملساجد، فإهنا إذا ا شأهنا أن تفهم التشريع، وخصوص  
يف  ملسو هيلع هللا ىلصأظهرت  هذا اإلظهار، ووضعت يف املساجد كسائر الشعائر اليت وضعها رسول هللا 

اجد وما أشبهها؛ كاألذان، وصالة العيدين، واالستسقاء، والكسوف؛ فهم منها بال شك املس
أهنا سنن، إن مل يفهم منها الفريضة ، فأحرى أن ال يتناوهلا الدليل املستدل به، فصارت من 

حمدثة، يدلك على  ذلك: ترك التزام السلف الصاحل لتلك األشياء، أو عدم  ا هذه اجلهة بدع  
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وهم كانوا أحق هبا وأهلها لو كانت مشروعة على مقتضى القواعد؛ ألن الذكر قد  العمل هبا،

يف مواضع كثرية، حىت إنه مل يطلب فيه تكثري من عبادة  من العبادات  ندب إليه الشرع نداب  

]سورة  { جئ ی ی ی ی ىئ ىئ}:ما طلب من التكثري من الذكر؛ كقوله تعاىل

]سورة  { ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ } وقوله:[. 41األحزاب:

 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى}:وقوله[. 10اجلمعة:

 .(1)خبالف سائر العبادات [. 45]سورة األنفال: { ۈئ

من أهل البدع يصرف  : فكثريدليل: أتويل الظواهر الشرعية من غري الطريقة السادسة

ما  ال ،واملرادة للشارع يدعون فيها أهنا هي املقصودة ،الظواهر الشرعية بتأويالت ال تعقل
وهلم من هذا اإلفك كثري من " وقال: ،ال يعقلة إىل أصل عندهم مسند ،العريب منها يفهمه

األمور اإلهلية، وأمور التكليف، وأمور اآلخرة، وكله حوم على إبطال الشريعة مجلة وتفصيال، 
والشرائع واحلشر والنشر واجلنة والنار واملالئكة، بل  ة ودهرية وإابحية، منكرون للنبوةإذ هم ثنوي

ا ورمبا متسكوا ابألعداد وفسروا هبا النصوص تفسري  ؛ م منكرون للربوبية، وهم املسمون ابلباطنيةه
ائفة من املبتدعة سوى هؤالء رمبا يتمسكون بشبهة ألن كل ط يف الرد يه إىل النظر؛ ال حيتاج

للمز،  عرضة خلعوا يف اهلذاين الربقة، وصارواما هؤالء فقد إىل النظر فيها معهم، أ حتتاج

 .(2)…وضحكة للعاملني

ألهنم خيتلفون  ؛االستدالليف  الطريقة أهلها مث تناول بعد ذلك أحكام البدع وأنواعها تبع  
 .ابختالف طرقهم وتتباين أحكامهم حبسب تفسريهم للشريعة

                                         
 (2/70) االعتصام (1)

 (.2/76)املصدر السابق ينظر  (2)
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 .وأسباهبا البدع ومراتبها املبحث الثالث:

فلذلك تناول الشاطيب رمحه  ،ال شك فيه أن البدع أنواع وليست على مرتبة واحدة مما
 :لبنينجمل ذلك يف مطوس ،وأحكامها ومراتبهاهللا يف كتابه االعتصام أنواعها 

 .البدع ومراتبهااملطلب األول: أنواع 

يف العقائد  ما هوفمنها  ،من املعلوم أن البدع ليست على مرتبة واحدة وذلك لتنوعها
فمن  ،للنواهي الشرعيةا مام الشاطيب ملراتبها تبع  ولذا تعرض اإل ،عباداتيف ال ما هوومنها 

تناول لفظ  :وأجاب على إشكال وهو ،للكراهة ما يكونومنها  ،للتحرمي ما يكونالنواهي 
 واحد؟هل هلا حكم  :فيقع السؤال ،الضاللة جلميع البدع واحملداثت

الثالثة: يف األصول أن األحكام الشرعية مخسة خترج منها  بت: ثفأجاب رمحه هللا
النظر انقسام البدعة  فاقتضى ،التحرميفيبقى حكم الكراهة وحكم  واملباح. ،واملندوب ،الواجب

واملنهيات  ،أهنا داخلة حتت جنس املنهيات وذلك ،مكروهةحمرمة وبدعة  قسمني: بدعةإىل 

 ک} :لية اليت ذكر القرآنهكفر صراح كبدعة اجلا  ما هوفمنها  ،والبدع كذلك ،متفاوتة

 { ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

 .[136]سورة األنعام:

كبدع اخلوارج   ال؟ومنها: ما هو من املعاصي اليت ليست بكفر أو خيتلف هل هي كفر أم 
 .والقدرية واملرجئة ومن أشبههم من الفرق الضالة

الشمس  يفا قائم  هو معصية يتفق على أهنا ليست بكفر كبدعة التبتل والصيام ومنها: ما 
 .واخلصاء بقصد قطع شهوة اجلماع
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 .(1)آن ابإلدارة واالجتماع عشية عرفةومنها: ما هو مكروه كقراءة القر 

مث ختم املوضوع ببحث نفيس حول تناول لفظ العموم يف احلديث : "كل بدعة ضاللة" 
 النهي كمافهو يشرتك مع التحرمي يف مطلق  وأنه داخل يف قسم الضاللة، ،للمكروه من البدع

 ، البدع معىن خيتلف عن املكروه يف غريهايفه أن للمكرو  املخالفة وبنييشرتك معه يف مطلق 
 النيب ج  د ج ر  واستدل لذلك بج  ،يرتفع عنه احلرج صاحبه وال ال يسلموهو أن املكروه املتعلق ابلبدعة 

أما أان فأقوم الليل وال أانم، وقال اآلخر: أما أان فال أنكح  :قال أحدهم نالذي على النفر ملسو هيلع هللا ىلص
من رغب عن سنيت فليس ))وقال:  ملسو هيلع هللا ىلصالنساء ... ، إىل آخر ما قالوا، فرد عليهم ذلك 

أشد شيء يف اإلنكار، ومل يكن ما التزموا إال فعل مندوب أو ترك وهذه العبارة من . (2)((مين

ال تكون صغائر إال املكروهة تحصل من كالمه أن البدع ف .(3)مندوب آخرمندوب إىل فعل 

 :بشروط
 عليها فإن الصغرية من املعاصي ملن داوم عليها تكرب ابلنسبة إليه؛ أحدها: أال يداوم

 .مع اإلصرار وال كبرية مع االستغفار" قالوا: "ال صغريةولذلك 
مث يدعو إليها فيكون عليه  ،صغرية ابإلضافة قد تكونالبدعة  إليها: فإن الثاين: أال يدعو

 .من عمل هبا إثها وإمث

                                         
 (2/163) عتصاماالينظر  (1)

 (1401)ح  مسلمو  (،5063البخاري )ح رواه (2)

 (2/380)االعتصام  (3)
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تفعل يف املواضع اليت جيتمع فيها الناس، واملواضع اليت تقام فيها السنن  الثالث: أال

ممن حيسن به الظن هلا، فذلك من  به أو من يقتدىوتظهر فيها أعالم الشريعة، وأما إظهار 

 .(1)أضر األشياء على اإلسالم

 .البدع الثاين: أسباباملطلب 
 تتفرع ينيوقد حصرها يف سببني رئيس ،يف نشوء البدع الشاطيب أسبااب   ما يراهفيه  ونتناول

 :عنهما مجيع األسباب ومها اتباع اهلوى والتقليد

بني أن الشريعة إلخراج املكلف عن داعية  اهلوى: فقداتباع  األول: وهوفأما السبب 
وبني أن السلف مل  ،وخيالف هذا معارضة الشريعة ابلرأي واهلوى ،هللا هواه حىت يكون عبد  

 ال حييلون يف اآلاثر مبثبتيف صفات هللا تعاىل إال  وال يتكلمونيكونوا يعارضون الشريعة ابلرأي 

 .(2)من ذلك إىل العقل شيءيف 

وهو أن اجلاهل ابلسنن  ،فقد جاء به كالنتيجة ملا قبله ،وأما السبب الثاين: وهو التقليد
من املقلدين اعتربهم من أشد املقلدين ا مث ذكر أنواع   ،من الراسخني يف العلم والا م  ـج عالليس 

 :وضرب هلم أمثلة والبدع أكثر فيهم من غريهم،
إليه دون غريه حىت ردوا بذلك  هو املرجوعجعل اتباع اآلابء يف أصل الدين  األول: من

 .(3)براهني الرسالة وحجة القرآن

                                         
 (2/406)ملصدر السابق ا (1)

(، 720اآلجري يف الشريعة )بال كيف( وحنوها، أخرجها قول السلف: )أمر وها كما جاءت  يفاآلاثر الواردة  (2)
(، والبيهقي يف األمساء 325 6احللية )أبو نعيم يف و (، 930و 877و 875و 735) يف االعتقاد والاللكائي

والصابوين يف عقيدة  (،1802الرب يف جامع بيان العلم )ابن عبدو ، (44( ويف االعتقاد )ص198 2والصفات )
 (.664وقول اإلمام مالك يف االستواء أخرجه الاللكائي ) .(90السلف )

 (3/318) االعتصام (3)
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وإن خالف ما جاء به النيب  -يف زعمهم-يف اتباع اإلمام املعصوم مامية رأي اإل الثاين:

فحكموا الرجال على الشريعة ومل حيكموا الشريعة  قا، وهو حممد صلى هللا عليه وسلماملعصوم ح
 .على الرجال

جعلت أفعال مهديهم حجة،  املهدوية اليت: الحق ابلثاين، وهو مذهب الفرقة الثالث
 .وافقت حكم الشريعة أو خالفت

والرابع: رأي بعض املقلدة ملذهب إمام يزعمون أن إمامهم هو الشريعة، حبيث أينفون 
 .أحد من العلماء فضيلة دون إمامهمأن تنسب إىل 

وف املتقدمني، أو يروم الدخول فيهم، يدعي التخلق خبلق أهل التص منواخلامس: 
األحوال اجلارية عليهم أو األقوال الصادرة عنهم،  من يعمدون إىل ما نقل عنهم يف الكتب

وشريعة ألهل الطريقة، وإن كانت خمالفة للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة، ا فيتخذوهنا دين  
 .نظر عامل فقيه وال اتي  إىل ف  أو خمالفة ملا جاء عن السلف الصاحل، ال يلتفتون معها 

أعرضوا عن النظر يف العلم الذي أرادوا الكالم فيه والعمل حبسبه، مث  منوالسادس: 
مظنة لعدم التثبت  ذي هوعنهم يف زمان الصبا ال أخذوا رجعوا إىل تقليد بعض الشيوخ الذين

ى درجات الكمال، من اآلخذ، أو التغافل من املأخوذ عنهم، مث جعلوا أولئك الشيوخ يف أعل
ونسبوا إليهم ما أنسوا به من اخلطأ، أو ما فهموا عنهم على غري تثبت وال سؤال عن حتقيق 

 .(1)عن األولني مما هو احلق والصواباملسألة املروية، وردوا مجيع ما نقل 

 خامتة: 

                                         
 بعدها( وما، 322 -321 -320 -3/319االعتصام ) (1)
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خالل كتابه االعتصام كان له الفضل  من -هللارمحه -وميكن القول أبن اإلمام الشاطيب 

أسس  هنأ اإلسالمي، كمايف حماربة البدع وتبني خطرها يف منطقة املغرب  -بتوفيق هللا-الكبري 
 :وذلك من خالل األمور التالية ،على املبتدعة وتبيني طرقهم الردألصول منهجية يف 

 عنها. خيرجوما وتبيينه ملا يدخل فيها  ،كشفه حلقيقة البدعة وتعريفه هلا .1
فقد  ،وقد سلك لذلك سبال   ،مجعه يف الرد على البدعة بني املنقول واملعقول .2

وكان يورد يف تبيني املسألة املراد الرد  .الكتاب والسنة وآاثر السلف :جعل املنقول ثالثة أقسام
كما أنه استدل   .وما كان عليه العمل عندهم ،عليها خمالفتها للكتاب والسنة وإمجاع السلف

بيان خطأ أهل  على ،عليه العقالء اتفقما و والتجارب  اتوالعظابالستقراء والسنن الكونية 
 .البدع وبعدهم عن احلق وجمانفتهم للصواب

على أنه كان على إدراك اتم يدل  ،دَّ ج   مماتبيني أسباب البدع وطرق منشئها  .3
 هلا.

تبيني احلق والدفاع لمية يف منطقة املغرب اإلسالمي لاستغل الشاطيب مكانته الع .4
 .وتقرير ما كان عليه السلف الصاحل ،عن السنة

ومل يستثن من ذلك حىت من  ،حماربته للبدع جبميع أصنافها العقدية والعملية .5
 .اشتهروا يف املغرب من املتكلمني واملتصوفة

 هيو  ،ودحضها البدع مام الشاطيب يف حماربةها دور اإليمن املباحث تناولنا ف مجلة هفهذ
 ،تعكس جهوده العلمية ومشروعه اإلصالحي الكبري الذي ابتدأه ابملوافقات وختمه ابالعتصام

هللا فرحم  ،ويف الثاين حماسنه وكماله واستغناءه بنفسه عن غريه ،فبني يف األول مقاصد الشرع
 .به يف ميزان حسناته ما قاموجعل  ،الشاطيب ماماإل
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