
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  )٦٢(اقتضاء الصراط المستقيم 

  خالد بن عثمان السبت/  الشيخ
  :- تعالىرحمه اهللا-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 فلفظ ،مي بدعة في اللغة الشريعة، وإن س ليس بدعة فيلعمل الذي دل عليه الكتاب والسنةثم ذلك ا(
كل ((: -صلى اهللا عليه وسلم-لم أن قول النبي  وقد ع،يعةغة أعم من لفظ البدعة في الشرالبدعة في الل
 فهو عمل مبتدأ، ل بل كل دين جاءت به الرس فإن دين اإلسالم،رد به كل عمل مبتدأ لم ي،)١())بدعة ضاللة

  .-صلى اهللا عليه وسلم-دئ من األعمال التي لم يشرعها هو وإنما أراد ما ابتُ
 ،دىقيام رمضان على عهده جمادى وفراقد كانوا يصلون  -يه وسلمصلى اهللا عل-فالنبي  وإذا كان كذلك

إنه لم يمنعني أن أخرج إليكم إال كراهة أن تفرض ((: وقد قال لهم في الليلة الثالثة، أو الرابعة، لما اجتمعوا
  ).)٢()) إال المكتوبةكم، فإن أفضل صالة المرء في بيتهعليكم، فصلوا في بيوت

    النبي ؛ ألن صالة الليل بما في ذلك في رمضان األفضل فيها أن تكون في البيتبهذا يستدل من يقول بأن
أرشدهم أن يصلّوا في البيوت، فيكون ذلك معلالً ففي صالة الليل، قال لهم هذا  -صلى اهللا عليه وسلم-

ل صالة أخبر أن أفضكونه  و،لم يخرج مخافة أن تكتب عليهم -صلى اهللا عليه وسلم-كون النبي : بتعليلين
المرء في بيته، فإذا ارتفعت العلة التي من أجلها لم يخرج إليهم بعد وفاته فقد ُأمن من أن يفرض ذلك على 

  . جماعة-صلى اهللا عليه وسلم- فعندئٍذ يرجع األمر إلى حاله األول حيث صلَّوا معه ،الناس
أن المقتضي للخروج قائم، وأنه لم بذلك  عدم الخروج بخشية االفتراض، فع-صلى اهللا عليه وسلم-فعلل (

 جمعهم على قارئ واحد -رضي اهللا تعالى عنه-لوال خوف االفتراض لخرج إليهم، فلما كان في عهد عمر 
 لم  وهي اجتماعهم في المسجد وعلى إمام واحد مع اإلسراج عمالً فصارت هذه الهيئة،وأسرج المسجد

ألن السنة اقتضت ؛ ولم يكن بدعة شرعية،ة يسمى بذلك ألنه في اللغ؛مي بدعةيكونوا يعملونه من قبل، فس 
 فانتفى -صلى اهللا عليه وسلم-وخوف االفتراض زال بموته  ،نه عمل صالح، لوال خوف االفتراضأ

  .)المعارض
 لذلك، فجاء -صلى اهللا عليه وسلم- من غير أن ينتصب النبي -صلى اهللا عليه وسلم- هم اقتدوا بالنبي :يعني

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

 ).٣٠(سناده األلباني في أحكام الجنائز وبدعها وصحح إ

أن رسول : -رضي اهللا عنه-، عن زيد بن ثابت )٦٩٨(رواه البخاري، كتاب الجماعة واإلمامة، باب صالة الليل، برقم  - ٢
اس  في رمضان فصلى فيها ليالي، فصلى بصالته ن-حسبت أنه قال من حصير: قال-  اتخذ حجرة - صلى اهللا عليه وسلم- اهللا 

قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، فإن ((: من أصحابه، فلما علم بهم جعل يقعد فخرج إليهم فقال
صلى -أبواب التهجد، باب تحريض النبي ، في )١٠٧٧(، وينظر حديث رقم ))أفضل الصالة صالة المرء في بيته إال المكتوبة

كتاب صالة التراويح، باب فضل من قام ، في )١٩٠٨( ورقم النوافل من غير إيجاب، على صالة الليل و- اهللا عليه وسلم
 . )٧٦١(رمضان، ومسلم، كتاب صالة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، برقم 
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 فعين لهم إماماً وجمعهم عليه، فأصل االجتماع خلف إمام في صالة الليل في صالة -عنهرضي اهللا -عمر 
رضي اهللا -جمعهم عمر لما ثم  خشية أن يفرض عليهم، ولكنه تُرك ،التراويح في رمضان عمل مشروع

  .اذه  باعتبار المعنى اللغوي، وال إشكال في"البدعة" على إمام صح أن يعبر بذلك بلفظ -تعالى عنه
)أن الوحي -صلى اهللا عليه وسلم- فإن المانع من جمعه كان على عهد رسول اهللا ،ع القرآنوهكذا جم 

كل  لتعسر أو تعذر تغييره مع في مصحف واحد فلو ج، فيغير اهللا ما يشاء ويحكم ما يريدكان ال يزال ينزل
 أمن الناس من زيادة - وسلمصلى اهللا عليه- واستقرت الشريعة بموته وقت، فلما استقر القرآن بموته

صلى اهللا عليه وعلى -القرآن ونقصه، وأمنوا من زيادة اإليجاب والتحريم، والمقتضي للعمل قائم بسنته 
  ). وإن كان يسمى في اللغة بدعة، فعمل المسلمون بمقتضى سنته وذلك العمل من سنته-وسلم  وصحبهآله

يس من المصالح المرسلة وإنما قد أشار إلى ذلك  ل جمع القرآن على مصحفإن: من أهل العلم من قال
، وكان -صلى اهللا عليه وسلم-وكذلك ما كان يكتب بين يدي النبي ، سماه كتاباً باعتبار ما يكونفالقرآن، 

  .غاية ما يقال في هذا بأنه من المصالح المرسلةوبعض الصحابة له مصحف يختص به، 
 ونحوهما من أرض العرب، فإن هود خيبر ونصارى نجران لي-رضي اهللا عنه-وصار هذا كنفي عمر (

أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة ((:  فقال عهد بذلك في مرضه-صلى اهللا عليه وسلم-النبي 
 الشتغاله عنه بقتال أهل الردة، وشروعه في -رضي اهللا تعالى عنه- وإنما لم ينفذه أبوبكر ،)٣())العرب

كنه فعله في أول األمر الشتغاله بقتال فارس لم يم -ضي اهللا تعالى عنهر-قتال فارس والروم وكذلك عمر 
  .)-صلى اهللا عليه وسلم-والروم، فلما تمكن من ذلك فعل ما أمر به النبي 

نه إ : يقال عنه في اللغةال والنصارى من خيبر ومن نجران ليهوداإخراج  و،-رضي اهللا عنه-ل عمر ففع
 عهد إليهم -صلى اهللا عليه وسلم-هو مشروع؛ ألن النبي و ؛ لم يفعله-يه وسلم علهللاصلى ا-ألن النبي  بدعة؛
 وجزيرة العرب كثير من أهل العلم يحدها بالحجاز، ،))أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب((بذلك 

هذا هو  ،البحر إلى أطراف الشامإلى  اًجنوبالبحر  ومن ،واألقرب أنها من البحر إلى البحر شرقاً وغرباً
 أنهم أخرجوا أحداً من اليهود والنصارى في نواحي -مرضي اهللا عنه-الصحابة م ينقل عن الراجح، ول

ن وال والخلفاء الراشدال ،  ولم يخرجهم أحدن إلى الساعةويهود اليمن موجودوجزيرة العرب بهذا االعتبار، 
 ،كان فيها اليهودالتي  النواحي األخرى  فضالً عن لم يخرجوا أحداً من اليهود، العباس،و أمية، وال بنوبن
رضي اهللا تعالى -اليهود، والذي قتل عمر فيها حساء إلى قبل حوالي أكثر من خمسين سنة كان يوجد اإلف

 هو أبولؤلؤة المجوسي كان غالماً للمغيرة بن شعبة، فكان هؤالء يأتون إلى الحجاز وليس فقط إلى -عنه
ع فيها دينان، ولكن ينبغي أن ينظر إلى هذه المسائل بشيء من الرِوية  ال يجتمومعلوم أنهجزيرة العرب، 

والفقه، وليس آلحاد الناس أن يتولوا إخراجهم بقتلهم وبفعل أنواع المنكرات التي لربما تذهب بدنيا اإلنسان 
سب أنه يحسن  وهو يح، فيكون ممن ضل سعيه في الحياة الدنيا-نسأل اهللا العافية-اإلنسان قد يذهب ودينه، بو

                                 
ومسلم، كتاب الوصية، ، )٢٩٩٧( رواه البخاري، أبواب الجزية والموادعة، باب إخراج اليهود من جزيرة العرب، برقم - ٣

 ).١٦٣٧(باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه، برقم 
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، ونفسه ، وماله،اإلنسان يالقي المشقات والقتل واآلالم والغربة على شيء يستحق أن يبذل فيه مهجتهو صنعاً،
على شيء يغرر وليس اإلنسان إذا ضحى يضحي على شيء يستحق، على شيء يشرع، و، -نسأل العافية-

  .فيه بنفسه ثم يموت أسوأ ميتة
 وكما ،؟كيف تخرجنا وقد أقرنا أبو القاسم:  كما قال له اليهودى بدعة في اللغةهذا الفعل قد يسموإن كان (

 ؛ من ذلك فامتنع،كتابك بخطك: قالوا فأرادوا منه إعادتهم، و في خالفته-رضي اهللا عنه- إلى علي جاءوا
    لما فعله هو  ومغيراً بعده، وإن كان محدثاً-صلى اهللا عليه وسلم-ألن ذلك الفعل كان بعهد رسول اهللا 

  .)-صلى اهللا عليه وسلم-
 في خالفته -رضي اهللا عنه- كما جاءوا إلى علي ،)؟كيف تخرجنا وقد أقرنا أبو القاسم(: اآلن يقولون

نصارى نجران المراد بهم  ) في خالفته-رضي اهللا عنه-كما جاءوا إلى علي (: وقوله ،فأرادوا منه إعادتهم
  .-واهللا أعلم- وليس اليهود،

 عن دين أحدكم فال خذوا العطاء ما كان عطاء، فإذا كان عوضاً((: -صلى اهللا عليه وسلم-كذلك قوله و(
  .)..، فلما صار األمراء يعطون مال اهللا لمن يعينهم على أهوائهم وإن كانت معصية)٤())تأخذوه

ز له أن يأخذ من  أن اإلنسان يجو:هذا الحديث ال يصح من جهة اإلسناد، لكن المقصود به من جهة المعنى
جاءك من هذا المال وأنت وما ((: -صلى اهللا عليه وسلم-عطايا األمراء من غير استشراف، كما قال النبي 

إذا كان ِعوضاً عن دين أحدكم (( هذا يجوز لكن ،)٥())ال فال تتبعه نفسك وال سائل فخذه، وما ،غير مشرف
 فصار هذا العطاء ،ا صار يعطى لمن يراد استمالته وإنم، بمعنى أنه ليس مجرد عطاء يعطاه الجميع))فال

 وأمانته فتُشترى بهذا ، وإنما صار ثمناً وِعوضاً عن دين اإلنسان الذي يبذله، يبذل ذمته،ليس مجرد عطاء
  . وال يجوز للمعِطي أن يعطيه إياه،الذي يدفع إليه فهذا ال يجوز له أن يأخذهالعطاء 

 عن دين أحدكم فال خذوا العطاء ما كان عطاء، فإذا كان عوضاً((: -سلمصلى اهللا عليه و-وكذلك قوله ( 
كان من امتنع من  ، فلما صار األمراء يعطون مال اهللا لمن يعينهم على أهوائهم وإن كانت معصية))تأخذوه

كن ، ل وإن كان ترك قبول العطاء من أولى األمر محدثاً-صلى اهللا عليه وسلم- لسنة رسول اهللا أخذه متبعاً
  .)-صلى اهللا عليه وسلم-حدث لهم حكم آخر بسنة رسول اهللا لما أحدثوا هم ُأ

 جاءك من هذا العطاء من غير استشراف  ما-وسلمصلى اهللا عليه - إن العطاء قال فيه النبي :قائللو قال 
رضي -الصحابة عطي ي -صلى اهللا عليه وسلم-، وكان النبي -رضي اهللا تعالى عنه-قاله لعمر  نفس فخذه،
 وهكذا كان الخلفاء يعطون، وكان الصحابة يأخذون، يعطونهم من بيت المال، ولكن العطاء إذا -ماهللا عنه

ال يجوز :  فيقال، وهو أن يكون عوضاً عن دينه الذي يبذله لهم،صار بصفة أخرى صار في مقابل شيء آخر

                                 
، وضعف إسناده )٢٩٥٨(تراض في آخر الزمان، برقم قرواه أبوداود، كتاب الخراج والفيء واإلمارة، باب في كراهية اال - ٤

 ). ٥١٤(الشيخ األلباني في صحيح أبي داود برقم 

، ومسلم، كتاب )١٤٠٤(ة، باب من أعطاه اهللا شيئا من غير مسألة وال إشراف نفس، برقم رواه البخاري، كتاب الزكا -  ٥
 .، واللفظ لمسلم)١٠٤٥(الزكاة، باب إباحة األخذ لمن أعطى من غير مسألة وال إشراف، برقم 
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 أو غير ذلك، وال يحتج بهذه ، قصراً أو كان، أو كان سيارة، أو كان أرضاً،له أخذه سواء كان ماالً نقداً
  .األحاديث

لمشركين فإذا رأيت اقاتل به ((:  سيفا، وقوله له-رضي اهللا تعالى عنه- ه إلى أهبان بن صيفيعوكذلك دفْ(
  ).)٦())المسلمين قد اقتتلوا فاكسره

  .الطبعة الجديدةفي  لكنه ضعف منجبر ولهذا حسنه محققو المسند ،هذا الحديث فيه ضعف
     هد رسول اهللا  حيث لم يكن المسلمون يكسرون سيوفهم على ع-وإن كان محدثا- فإن كسره لسيفه(
 .-صلى اهللا عليه وسلم- لكن هو بأمره -صلى اهللا عليه وسلم-

ن النبي إ فإنه وإن كان بدعة لغوية من حيث لمانعي الزكاة -رضي اهللا عنه-قتال أبي بكر : ومن هذا الباب
أمرت أن أقاتل الناس حتى ((:  لكن لما قال على إيتاء الزكاة فقطتل أحداً لم يقا- وسلمصلى اهللا عليه-

يشهدوا أن ال إله إال اهللا، وأن محمداً رسول اهللا، فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إال بحقها، 
ديث اآلخر ة، كما بينه في الح، وقد عِلم أن الزكاة من حقها، فلم تعصم من منع الزكا)٧())وحسابهم على اهللا

 وهذا )٨()) رسول اهللا، ويقيموا الصالة، ويؤتوا الزكاةحتى يشهدوا أن ال إله إال اهللا، وأن محمداً((: الصحيح
  ).باب واسع

                                 
  ).٣٧١٤٩(، وابن أبي شيبة في المصنف برقم )٢٢١٢(رواه الطبراني في المعجم األوسط، برقم  - ٦
، )٢٥(، برقم ]٥:سورة التوبة[ }فَِإن تَابواْ وَأقَامواْ الصالَةَ وآتَواْ الزكَاةَ فَخَلُّواْ سِبيلَهم{اه البخاري، كتاب اإليمان، باب رو -  ٧

، برقم -رضي اهللا عنه-، باب من فضائل علي بن أبي طالب -رضي اهللا تعالى عنهم-ومسلم، كتاب فضائل الصحابة 
)٢٤٠٥.( 

، )٨٥٤٤(، وأحمد في المسند، برقم )٧١(، كتاب اإليمان وفضائل الصحابة والعلم، باب في اإليمان، برقم هاه ابن ماجرو -  ٨
 ).٤٠٧(حديث صحيح وهذا إسناد حسن، وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة برقم : وقال محققوه

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

http://www.pdffactory.com

