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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  )٦٧(اقتضاء الصراط المستقيم 

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ
  

  . وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد
  :- تعالىرحمه اهللا-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

  .)..الدين في لضال هو العتقاٍد إما: مستلزم المبتدع العمل هذا ثم(
دلل في السابق وكان قد  ،، فذكر جملة من المفاسد وصالة الرغائب خاصة،هذه البدع مفاسد ذكراآلن بدأ ي

  .هذه البدع، ثم بعد ذلك بدأ يذكر مفاسد وهو التأثير وكذلك عرف من طريق آخر ،على أن ذلك ممنوع شرعاً
  .)يجوز ال اهللا لغير التدين أو الفاسدة، باالعتقادات والتدين سبحانه، اهللا لغير دين عمل أو(

 يصلي صالة الرغائب المعتقد فقد اليعمل وإن لم التخصيص يورث اعتقاداً فاسداً، إما أن يكون هذا نعم، 
وقد يوجد عنده عمل من  واعتقاد فاسد، ،فهو عمل فاسدجد عنده اعتقاد وعمل،  فو، أو يعملها،لكنه يعتقد فيها

هذا  تصليها؟ فلم: ، نقولئاً أنا ما أعتقد فيها شي،ال: الفرض، لو أراد أن يجادل ويقول على سبيل غير اعتقاد
  .باطلعمل فاسد 

 -محرماً يكن لم إن- المستلزم أحوال فأقل ،يجوز ال ما لفعل ظاهراً أو قطعاً مستلزمة وأمثالها البدع فهذه(
  .المحدثة البدع سائر في ساٍر المعنى وهذا مكروهاً، يكون أن
 دين من ليست باطلة أيضاً األحوال وتلك واإلجالل، التعظيم، من: القلب في أحوال يتبعه االعتقاد هذا مث

  .)اهللا
 وقد ،م في قلب اإلنسانهو ما يقوالمقصود بالحال واعتقاد باطل، وعمل باطل، وحال، : عندنا ثالثة أشياء

  .ه تسمى أحواالًك، كل هذ أو نحو ذلخشوعيظهر عليه تعظيم أو إجالل أو محبة أو ميل أو 
 من قلبه في الذي الحال يزيل أن التعبد مع يمكنه فال ،الفضل أعتقد ال أنا: يقول قد الرجل أن فرض ولو(

 أمر هذا أن ظن أو موِه أنه ولو ،االعتقاد جنس من بشعور إال ينشأ ال واإلجالل والتعظيم واإلجالل، التعظيم
 بها تقوم قد ولكن تعظمه، أن ذلك مع امتنع الشيء بفضل الشعور عن خلت لو النفس فإن ضروري،

 يرو بما شعوره حيث ومن ،تعظيمه عدم ذلك منه يقتضي بدعة أنه اعتقاده حيث من فهو ،متقابلة خواطر
  .)عظمته بقلبه يقوم المنفعة من فيه له يظهر بما أو فعلوه، وفالناً فالناً بأن أو له، الناس بفعل أو فيه،

أنت في بيئة على  ينجذبون للبدعة انجذاباً عظيماً بسبب ما يرون من تتابع الناس عليها أحياناً، كثير من الناس
في شهر رجب أو في شهر مثل هذا ظاهراً لكن في بعض البيئات التي يحصل فيها األقل قد ال تجد فيها 

أحوالهم، فتجد اإلنسان جموع الناس تتغير و الناس شعبان أو في شهر ربيع األول مثل الموالد تجد ماليين
 فيحتاج إلى إرادة جازمة، السيما ،وال يوافقهم على هذا العمل غريباًالذي يريد أن ينقبض عن هذا المجتمع 

ه أضعف من مع أن قلبه ال يعتقد هذا لكنه يجد نفسفي السابق، فأحياناً تحمله أقدامه إن كان قد اعتاد على هذا 
 ، فاته حظ كبير مما يغتنمه هؤالء الناس،نازعه شعور أنه قد غبنولربما  فيوافقهم، ،أن يخالف هؤالء الناس
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 فيشق عليه غاية ، ثم هو يبقى في بيته ال يشاركهم في هذا،اددويستعدون له غاية االستع ،ويتهافتون عليه
رآن  مثل ختم الق،المشقة، هذا مشاهد وموجود، ولربما فهم بعض طالب العلم أن عمالً من األعمال ال يشرع

فيفهم هذا لكن بمجرد ما يرى حشود الخلق تمأل الشوارع كالسيل الجارف تتجه للصالة  ،في شفع في الصالة
 لئال يتخلف عن هذا األمر الذي ؛ قد ال يستطيع أن يثبت مع ما يعتقد فيجد نفسه منساقاً،وحضور الختمة

جموعة من طالب العلم أكثر من عشرة هذا شيء مشاهد، وأنا أحكي ما رأيته بنفسي، مو، يتهافت الناس عليه
وجدوا الناس إلى الشارع ما نظروا لكن ل ، وهم كلهم يعتقدون أن هذا العمل ال يشرع،ما بقي منهم إال واحد

فال  في البيت أفضل صالتكن: إذا قيل لهن فانساقوا وهكذا، اآلن النساء ،كالسيل المنحدر لم تتحمل نفوسهم
 ثم جاء وقت الصالة ، بهذا الكالمنعتنَقا، و على خير، وأنتن المسجد الحرامن تزاحمن الناس عند أبوابترح

 أن صالة المرأة في بيتها أفضل  لهنمنايفهوتقض كالمنا األول تنفي، جاءت هذه الجموع؟أجل ماذا من : نقلل
وإذا ،  القضيةنشرح لهنحن ننصف ساعة وربما  ، في هذاينا وتقرر،في المسجد الحرامحتى من صالتها 

.  جاءت هذه الجموع؟أجل ماذامن  :ولسان حالهن للخروج، أنجاء وقت الصالة تهيو ، بهارنها وأقرفهمن
 أن هذا نفهم ن يجلسن مع أنه، فيجدن أنه من الغبن أنهنفسالكالم كل فرض يعاد و،  نفسهد الكالماويع

  .أفضل
 تورث وأنها ،اهللا عن به واءجا ما سلالر وينازع الواجبة االعتقادات يناقض البدع هذه فعل أن فعلمت(

  .)خفيفاً نفاقاً كان ولو نفاقاً القلب
مما جاء في السنة، يجد أن الرجل صار يجد غضاضة وجه هذا النفاق ما وجه هذا النفاق الذي يوجد؟ 

عليه -لرسول غير مشروع يضاهي دين ا وتنزع إلى عمل ، ويجد أن نفسه تنازعه إلى خالفهانقباضاً منه
 فإن ر،اب فيكون هذا نوع نفاق بهذا االعت،من ينكرهكره إنكاره أو انقبض م فيحبه، ولربما -ة والسالمالصال

هذا صار عنده نوع منازعة، وباطناً،  وأن يكون متبعاً ظاهراً و-عز وجل-شرع اهللا محض اإليمان أن يحب 
تتعلق التي نوقش في بعض القضايا بل قد قال بعضهم لما  وجافاهم وأبغضهمإلى السنة، بل ربما كره الدعاة 
 هذا ذكره إلى هذا الحد،، !!هذه آية وهابية:  قال-عز وجل-وجيء له بآية من كتاب اهللا بالتصوف والموالد 

تكرر دائماً على ألسن كثير من الشيوخ الذين يدعون إلى تهو يسمعها ف ناقشوا أحد هؤالء، ند المشايخ الذيأح
  .هذه آية وهابية:  فلما أوردها عليه قال،السنة

  .)ونسبه وماله لرياسته أبي بن عبداهللا أو أباجهل يعظمون كانوا أقوام مثل ومثلها(
 وهو أو لرئاسته ، فيوجد من يعظمه إما لقرابته، ليس على الصراط المستقيم-عز وجل-هذا رجل عدو هللا 

 وهي مخالفة لما جاء به الرسول ،بدعمن كل ما يقدح فيه، وكذلك هذا الذي يعظم هذه ال فيجد انقباضاً ،سيدهم
 هذه البدع من جهة الرد ر على يؤثِّفنفسه تجفل وتنقبض من كل ما ، مضادة له-صلى اهللا عليه وسلم-

  .واإلبطال
 نبي أو -صلى اهللا عليه وسلم- الرسول ذمه فإذا عليهم، وسلطانه إليهم وإحسانهونسبه  وماله لرياسته(

صلى - الرسول طاعة بين منازعة قلبه في يبقى وإال إيمانه يخلص لم فمن لهقت أو بإهانته أمر أو نقصه
  .الكاذبة الظنون لتلك التابع الحال من نفسه في ما واتباع ،الصحيح العتقاده التابعة -اهللا عليه وسلم

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

http://www.pdffactory.com


 ٣

 من مشتقة البدع إن: قيل ولهذا لإليمان، المضعفة السموم من البدع حشو في ما يقيناً علم هذا تدبر فمن
  .الكفر
 الشرع في لها مزية ال التي العبادات أنواع من الشارع، عنه نهى ما كل في معتبر ذكرته الذي المعنى وهذا
 الفاعل يكن لم وإن ذلك، ونحو األصنام، عند الذبح أو القبور، عند كالصالة مزية لها يتوهم أن جاز إذا

 فرفع مقصود الشرعية الفضيلة إثبات أن فكما للمزية، مظنة يكون قد الفعل نفس لكن للمزية، معتقداً
  .أيضاً مقصود الشرعية غير الفضيلة

  .)والفضل العلم أولي من قوم فعلها مثالً المواسم هذه أن يعارضه هذا: قيل فإن
 فيرد عليه ،علماءوهذه فعلها ناس فضالء : يقولويحتج كمن احتجاج هؤالء المنحرفين بالرجال، بدأ اآلن ب

مثلما احتج ابن ، المسألة بقيت في الرد إلى الرجال إذا كانت ،أيضاًوفضالء وقد أنكرها علماء : ، يقالبالمثل
إذا عدنا إلى الرجال : أحله وشربه فالن وفالن وفالن، قال: المبارك على أهل الكوفة في مسألة النبيذ لما قالوا

  .ون يجاب عنه بنظير من احتجوا به، فما يقولفقد أنكره فالن وفالن وفالن
  .)قلبه وغير قلبه في المؤمن يجدها فوائد وفيها دونهم، فمن الصديقين والفضل العلم أولي من قوم فعلها(

الحق ال يعرف : ، نحن نقولاً وفالناً وفالناًقضية االحتجاج بالرجال أن فالن: يعنيهذه القضية مهمة جداً، 
بشائبة  في الباطلهي أن اإلنسان أحياناً يحتج يراً، لكن القضية المهمة أيضاً  كثسمعهذه قضية تُو ،بالرجال

إذا ذهبت مع هؤالء، أجد  يحصل فيه فوائد، أنا أجد إيمانياتي ترتفع ،يحصل فيه مصالح: يقولكأن من الحق، 
يهم، هذه  وال لتنكر عل،لتعلمهم وأنت ال تذهب ؟والبدع والمخالفات وما هم فيه من الجهل: لوقن، رقة

ترفع بطرق أخرى من أن لكن أيضاً هذه البدع موجودة، فهذه اإليمانيات ممكن  ،اإليمانيات مصلحة حصلت
 لكن ليس ذلك مسوغاً لهذا الفعل المنكر، فهذا يقع فيه كثير من الناس إذا لحظوا -معالجة القلب-المعالجة 

بية، لماذا لبرمجة العصء الذين يتهافتون على ااآلن هؤالفهذه المنافع، وقل مثل ذلك في أبواب كثيرة جداً، 
 ،ال يحتاج إليها الذكي والعاقلهم الحظوا أشياء ف، ..في أشياءفتق الذهن تفيها فوائد : يتهافتون عليها؟ قالوا

  .المفاسد أكثر من المصالحلكن 
  .)عنه ذنوبال آصار وزوال ورقته، قلبه طهارة منوفيها فوائد يجدها المؤمن في قلبه وغير قلبه (

 لكن ، العبادات التي اعتادها مثل الفروض الخمسة أصبحت القضية عنده رتيبة ال تحرك له قلباً،!هذا عجيب
 من أجل ؛ أو إلى مكة،بالد بعيدة إلى المدينة منإذا بدأ يستعد لليلة النصف من شعبان ويتهيأ لها ولربما سافر 

وبكائه ولربما تصدق قبلها، ه وإقبال قلبه وخشوعه ِئأل عن تهي فال تس، نحو ذلكالحرم أوفي إحياء تلك الليلة 
  .هذا شيء مشاهدو
 كقوله ،والصيام الصالة فضل على الدالة العمومات من ذلك إلى ينضم ما مع ذلك، ونحو دعائه، وإجابة(

  .)]١٠-٩: (العلق[ }صلَّى ِإذَا عبداً*  َأرَأيتَ الَِّذي ينْهى{ :تعالى
 ضقتم ذرعاً به أن صلى، ، هذا الرجل يصلي،هذا الرجل ما فعل معصية هللا: ي مثل هذا، يقوليعني يحتج ف

أنتم : المبتدع، مثل الذي يقولاإلنسان هذا أن يصلي؟ هذه احتجاجات قد يحتج بها عن كيف تنهون اإلنسان 
مون من أنكروا هذه يرولذلك  ومحبته إذا أنكرتم المولد، -صلى اهللا عليه وسلم-عن تعظيم الرسول تنهون 
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} تَِّبعوِني يحِببكُم اللّهقُْل ِإن كُنتُم تُِحبون اللّه فَا{: ، واهللا يقولبالجفاء وأن محبتهم ناقصة أو منعدمةالبدع 
  .])٣١( :سورة آل عمران[
  .)ذلك ونحو ١))نور الصالة(( :-صلى اهللا عليه وسلم- وقوله(

أو نوع نفاق، يخ اإلسالم في قضية المنازعة هذه وأنها قد تورث النفاق  لكن يذكرني كالم ش،هذه احتجاجاتهم
ويجدون في يجدون غضاضة و -صلى اهللا عليه وسلم-الذين يدعون أنهم يحبون النبي  هؤالء المبتدعة بعض

جرأ بعض من ، بل لربما لم يت])١ (:سورة المسد[ }تَبتْ يدا َأِبي لَهٍب وتَب{: ماع سورةنفوسهم حرجاً من س
، يجدون غضاضة من قراءة هذه أن يقرأ هذه السورةيعيش في بيئتهم وهو يصلي بهم إماماً في الصالة 

  .ذا نوع نفاقهوالسورة، 
 ما حيث من عمله، وعلى قصده، حسن على أجر له كان مقلداً أو مجتهداً متأوالً فعلها من أن ريب ال: قلنا(

  .)له مغفوراً بتدعالم من فيه ما وكان المشروع، من فيه
 ،هؤالء متأولون: نثرب عليهم، نقول ال و،ن هؤالء العلماء يأثمونإ:  نقولال نحن أنتم تحتجون بعلماء،: يقول
، ، فلسنا نطعن فيهم-تبارك وتعالى-إرادة التقرب إلى اهللا وعلى حسن قصدهم،  يأجرهم -عز وجل-واهللا 

  .وا فيهئ أخطي مثل هذا الذيالمتابعة لهم فلكن ال يعني هذا 
  .)المعذورين من تقليده أو اجتهاده في كان إذامغفوراً له وكان ما فيه من المبتدع (

: اهللا يقولوأو تقليده،  ،صحة الحديثظن و ، فاستخرج ذلك الحكم،أهالً لالستنباطيكون قد ألنه  ؛في اجتهاده
}ونلَمالَ تَع َل الذِّكِْر ِإن كُنتُمَألُواْ َأهإذ فسأل من يثق به سواء قلده في تصحيح الحديث  ])٤٣ (:ة النحلسور[ }فَاس

أفتاه أن هذه إنسان سأل عالماً يثق بدينه وعلمه فك،  أو قلده في أصل الحكم،له أهلية لمعرفة ذلكلم يكن 
  . هذه الصالة مثالً أو هذا العمل المعين ففعل فهو معذور،مشروعة

 ،كالصوم: جنسه في المشروع من عليه اشتملت لما حصلت اإنم كلها الفوائد من فيها ذكر ما وكذلك(
 عليه اشتملت وما ودعائه، وطاعته اهللا عبادة في القصد وحسن والسجود، والركوع، والقراءة، والذكر،

 في يذكر ما كل في ثابت المعنى وهذا تقليده، أو صاحبها الجتهاد عنه، اهللا بعفو موجبه انتفى المكروه، من
 عنها واالعتياض عنها، والنهي كراهتها يمنع ال القدر هذا لكن ،الفائدة من روهةالمك البدع بعض

 يجدون والنصارى اليهود بل كذلك، هم العيدين في األذان زادوا الذين أن كما فيه، بدعة ال الذي بالمشروع
 أن كما ه،جنس في مشروٍع ما نوٍع على عبادتهم تشتمل أن البد ألنه ؛وذلك فوائد، أيضاً عباداتهم في

 أو تهم،عباد نفعل أن ذلك يوجب ال ذلك مع ثم ،األنبياء عن مأثوٍر ما صدٍق على تشتمل أن البد أقوالهم
 كان لو إذ ؛الخير من فيها ما على راجح شر على تشتمل أن البد المبتدعات جميع ألن ؛كلماتهم نروي
 هو وذلك ،نفعها من أكبر إثمها أن ىعل بدعة بكونها نستدل فنحن ،الشريعة أهملتها لما راجحاً خيرها

  .)للنهي الموجب

                                     
 . باب فضل الوضوء–كتاب الطهارة ) ٥٥٦ (:صحيح مسلم - ١
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 :سورة الغاشية[ }تَصلَى نَارا حاِميةً* عاِملَةٌ نَّاِصبةٌ *  وجوه يومِئٍذ خَاِشعةٌ{: بعض أهل العلم يفسر قوله تعالى
ردود، هذا طبعاً ولكن عمله مقد تجد عليه أثر الخشوع هذه وجوه أهل البدع : بعض أهل العلم يقول ])٤- ٢(

  .األقوال في اآليةأحد 
مبتدعة يجلس أو المبتدع من الرقة أو الخشوع في أعمال على هذا القول فقد يوجد عند هذا اإلنسان الكافر 

كاملة إنما تكون بالعمل الالعمل المبتدع، وال شك أن المنفعة فيها من حضور القلب لكن ذلك ال يبرر هذا 
ناقصة، وما تؤثره من اآلثار السيئة أعظم من المبتدعة فإنها آثار ن األعمال مثر تأبالمشروع، أما ما يحصل 

  .التي يدعيها أو تظهر عليه، واهللا أعلمهذه اآلثار 
  .فائدة في شأن من يخص يوم المولد بمحاضرة عن السيرة النبوية ونحو ذلك

 كنتم صادقين، أما احتفاالت ريحونا إنأطول السنة و في السيرة اًافتحوا درس:  نحن نقول لهمسؤال؟
فمثل هذا ال يجوز، فإن جعلوا في  وأحياناً رقص وأحياناً قصائد شركية ،وقصائد واختالطواجتماعات وطعام 

صارت أعظم وأغلظ، فهذا االحتفال بحد ذاته فنة مرة،  في السوليسكل أسبوع فهذه بدعة متكررة كل أسبوع 
باحتفاالت، فحتى لو لم يحددوا ال  تكون بطاعته واتباع أمره - وسلمصلى اهللا عليه-، محبة الرسول ال يشرع

؛ هذا بدعة: محدد في السنة، نقول لهموقت  والاحتفلنا،  متى ما تيسر لنا ،نحن نحتفل كيفما اتفق: قالواوشيئاً 
هذا ال ف تذكير الناس بالسيرة -كما كنتم تزعمون-ألن هذا االحتفال أصالً غير مشروع، فإذا كنتم تريدون 

هذا ال إشكال فيهف ؛احضروا دروس السيرةأو  ، في السيرةاً افتحوا درس،خص بوقتي.  
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