
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  )٥٨(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 
  :فإن اهللا تعالى عاب على المشركين شيئين: وأيضاً(
  .)أنهم أشركوا به ما لم ينزل به سلطاناً: حدهماأ

فإن اهللا :  قال،ال يزال يذكر ما يشهد لهو، تداع في الدين وأن كل محدثة بدعةشيخ اإلسالم يتحدث عن االب
 فهذا إنكار ، والثاني تحريمهم ما لم يحرمه اهللا،عاب على المشركين أنهم أشركوا باهللا ما لم ينزل به سلطاناً

ستثنى من هذا  وال ي، وأن كل بدعة ضاللة،هذه أدلة يستشهد بها على تحريم االبتداعو ،واإلحداثلالبتداع 
  . هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة: يقال، فالشيء

 ذلك فيما رواه مسلم عن -صلى اهللا عليه وسلم-ن النبي وبي، تحريمهم ما لم يحرمه عليهم: الثاني(
إني : قال اهللا تعالى((:  قال-صلى اهللا عليه وسلم-عن النبي  -رضي اهللا تعالى عنه-عياض بن حمار 

هم أن يشركوا بي ما لم أنزل  لهم، وأمرتْ عليهم ما أحللتُخلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، وحرمتْ
 .)١())به سلطاناً

سورة [ }آباُؤنَا والَ حرمنَا ِمن شَيٍءسيقُوُل الَِّذين َأشْركُواْ لَو شَاء اللّه ما َأشْركْنَا والَ {: قال سبحانه
 فإن المشركين فجمعوا بين الشرك والتحريم، والشرك يدخل فيه كل عبادة لم يأذن اهللا بها، ]١٤٨:األنعام

 . إما واجبة وإما مستحبة، وأن فعلها خير من تركهايزعمون أن عبادتهم

 في زعمهم كما هم من ابتدع ديناً عبدوا به اهللاومن ،ثم منهم من عبد غير اهللا، ليتقرب بعبادته إلى اهللا
 .أحدثته النصارى من أنواع العبادات المحدثة

 أو تحريم ما لم يحرمه، إما اتخاذ دين لم يشرعه اهللا :وأصل الضالل في أهل األرض إنما نشأ من هذين
  .)اهللا

؛ ]٢١:سورة الشورى[ } الديِن ما لَم يْأذَن ِبِه اللَّهَأم لَهم شُركَاء شَرعوا لَهم من{:  إلى قوله تعالى ذلكيرجع
َأم لَهم شُركَاء شَرعوا { ل فيه كل عبادة لم يأذن اهللا بهاوالشرك يدخ: -رحمه اهللا-ولهذا قال شيخ اإلسالم 

  .}لَهم من الديِن
 :م أن أعمال الخلق تنقسم إلىولهذا كان األصل الذي بنى اإلمام أحمد وغيره من األئمة عليه مذاهبه(

وإلى عادات ينتفعون بها في ، عبادات يتخذونها ديناً، ينتفعون بها في اآلخرة أو في الدنيا واآلخرة
  .معايشهم

                                 
رواه مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار، برقم  -  ١
)٢٨٦٥.( 
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أن ال يحظر منها إال ما : واألصل في العادات، أن ال يشرع منها إال ما شرعه اهللا: فاألصل في العبادات
  .)حظره اهللا

 إال بما شرع، أما العادات فاألصل فيها -عز وجل-ال يعبد اهللا ف األصل فيها التوقيف،  أن العبادات:بمعنى
 أو كانت ، وذلك كأن تكون هذه العادات تفضي إلى التشبه بالكفار مثالً، إذا اشتملت على محظوراإلباحة إال

ما فعله الناس وما ن بأ يقال فهنا تكون محرمة، ولهذا -تبارك وتعالى- أو كانت مخالفة لشرع اهللا ،ضارة
خروج عن قانون الشرع، فالبدع ال ؛ ألنه سنه أصحاب القوانين الوضعية المخالفة للشرع من جنس البدع

 وإن ،تختص بالعبادات فقط بل تدخل في العبادات وفي غيرها مما يخالف ويناهض الشرع مما أحدثه الناس
  .اد المحدثة كاتخاذ األعي،-عز وجل-لم يقصدوا به التقرب إلى اهللا 

 يتقرب به المتقربون، كما سنذكره إن إنما نهى عنها لما حدث فيها من الدين الذي: وهذه المواسم المحدثة(
  .شاء اهللا

االستدالل بكون الشيء بدعة على كراهته، قاعدة عامة عظيمة، وتمامها : واعلم أن هذه القاعدة وهي
  .)بالجواب عما يعارضها

 ،بدعة حسنة: على قول من قسم البدعة إلى قسمين وال يمكن أن يتخلف إال ،اللة باعتبار أن كل بدعة ضهذا
أنا ال أسلم لكم أن كل بدعة ضاللة، هناك بدع حسنة، فهذا االعتراض الذي يمكن أن : وبدعة قبيحة، فيقول

ذم  ويكفي في ، وأنه ال توجد بدعة حسنة،يريد أن يثبت أن كل بدعة ضاللةوشيخ اإلسالم  ،يعترض به
  أي، إال إذا ُأريد به المعنى اللغوي،نه بدعة فمعنى ذلك أنه محرمبأ فإذا قيل ،الشيء أن يحكم عليه بأنه بدعة

  .أنه بدعة في اللغة
 -رضي اهللا عنه- بدليل قول عمر ، وقبيحةحسنة: قول البدع تنقسم إلى قسمينوذلك أن من الناس من ي(

صلى اهللا -يل أشياء من األقوال واألفعال أحدثت بعد رسول اهللا  وبدل،نعمت البدعة هذه: في صالة التراويح
  .)، وليست بمكروهة أو هي حسنة، لألدلة الدالة على ذلك من اإلجماع أو القياس-عليه وسلم
رضي اهللا تعالى -جمع القرآن في صحف في عهد أبي بكر و هناك أشياء مثل تدوين الدواوين، :يعني يقول

، إلى غير ذلك من األمور -رضي اهللا تعالى عنه-ما في عهد عثمان جمعه في مصاحف كو، -عنه
نها إ أو يقال ،نها ضاللةإ :، فهذه هل يقال-صلى اهللا عليه وسلم-المستحسنة التي لم تكن في عهد النبي 

  .نعمت البدعة :التراويحفي صالة يحتج بقول عمر ويحتج بمثل هذه األشياء، ض حسنة؟ فهذا المعتِر
 مستحسنة مثل تدوين الدواوين اًاالحتجاج بأن هناك أمورالجواب عن هذا االحتجاج يختلف عن والجواب عن 

 وذلك أن ، المقصود به المعنى اللغوي للبدعة،")ة هذهنعمت البدع(" :-رضي اهللا عنه-إلى آخره، فقول عمر 
ى بهم ثالثة أيام أو ، صلَّ-صلى اهللا عليه وسلم-أصل صالة التراويح كما هو معلوم ثابت عن رسول اهللا 

 -صلى اهللا عليه وسلم-فرض عليهم، فلما توفي النبي تُ ثم لم يخرج إليهم وعلَّل ذلك أنه خشي أن ،نحو ذلك
لك على أن صالة ذ، فدلَّ -عليه الصالة والسالم- يفرض شيء بعد وفاته  أنيمكنفال ارتفع المحظور، 

ور األخرى مثل جمع القرآن في صحف أو في مصاحف التراويح جماعة أمر ثابت عن الشارع، أما األم
وكان  ]٢:سورة البقرة[ }ذَِلك الِْكتَاب{ :؛ ألن اهللا سماه كتاباًهذا ثابت في أصل الشرع: الفبعض أهل العلم ق
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هذا من :  وبعض الصحابة اتخذ مصحفاً، وبعضهم قال،-صلى اهللا عليه وسلم-يكتب بين يدي رسول اهللا 
  .المصالح المرسلة وليس من البدع، وكذلك تدوين الدواوين إلى آخره

)وربما يضم إلى ذلك من لم يم أصول العلم ما عليه كثير من الناس من كثير من العادات ونحوهاِكح(.  
يه المصلحة المرسلة مع البدعة، لكن قد يأتي بعض  الذي يحتج بتدوين الدواوين وما أشبه هذا التبس عل:يعني

 الكهربائية والغسالة والمكانس والطائرات  واآلن السيارات،كيف تقولون بأن كل بدعة ضاللة: الجهلة ويقول
 وما أشبه -صلى اهللا عليه وسلم- موجودة في زمن النبي  لم تكنالكهربائية والدراجات النارية والمكيفات

، فهذه أمور من العادات ال عالقة لها، ولسنا بحاجة  كالعوام مثالً لم يحِكم أصول العلممنقول ذلك، فهذا 
كأن  و،بعضكما يحتج به ال ،]٤٢:سسورة ي[ }وخَلَقْنَا لَهم من مثِْلِه ما يركَبون{: للدليل كما يقول بعض الناس

هذه من أمور ولكن ى جواز هذه األشياء،  ليستدل به عل؛هذا التحريم فيحتاج إلى دليلعنده األصل في 
  .دليل وال تحتاج إلى ، فكل هذه المخترعات الجديدة ال مانع منها،العادات

 هو ومن يعرفه إجماعاً وإن هإما بأن يجعل ما اعتاد:  من الدالئل على حسن بعض البدعفيجعل هذا أيضاً(
وِإذَا ِقيَل لَهم تَعالَواْ ِإلَى ما {ن تاده بمثابة ملم يعلم قول سائر المسلمين في ذلك، أو يستنكر تركه لما اع

  .)]١٠٤:سورة المائدة[ }َأنزَل اللّه وِإلَى الرسوِل قَالُواْ حسبنَا ما وجدنَا علَيِه آباءنَا
 هذا ناس،هذا الذي عليه ال: ويقول ،كانوا عليه هو االحتجاج بما شاهدوا وما أكثر ما يقع فيه عامة الناس

ألن  ؛يقيم الدنيا وال يقعدها ففي بعض المساجد بعض العامة ؛ ألنه لم يعرف غير هذا،الذي عليه أهل اإلسالم
 في ئاً وال يفقه شي،أدركنا آباءنا يرفعون أصواتهم بالذكر بعد الصالة:  ويقولون،ال يرفع صوته بالذكراإلمام 

 أو غير ، وأصل المسألة هل الجهر أصالً مطلوب،ه أهل العلمقدر الجهر الذي تكلم عليال المسألة إطالقاً، و
؛ ألنه لم يدرك الناس غير قابلة للنقاش  لكن هو يحتج بأن القضية مسألة إجماع؟مطلوب في الذكر بعد الصالة

  .هذه طريقة مناقشة العوامفإال على هذا، 
 بحجج ليست من أصول العلم التي وما أكثر ما قد يحتج بعض من يتميز من المنتسبين إلى علم أو عبادة(

  .)يعتمد في الدين عليها
 اً يخترع بدعالف ، لكن مناسبة الحديث تبين المراد،صحيح" نعمة البدعة " رضي اهللا عنهقول عمر بن الخطاب

 في الرجل لما -صلى اهللا عليه وسلم-هذه قالها النبي  وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، هيكون علي
 فوضعها بين يدي ،رة كادت تعجز عنها كفهصب إلى الصدقة فجاء رجل -صلى اهللا عليه وسلم- نبي الدعا

، -صلى اهللا عليه وسلم-جه رسول اهللا الناس في الصدقة حتى تهلل و فتتابع -صلى اهللا عليه وسلم-النبي 
لم يرد عن  اًجديد ئاًشيع اختراالنفقة بفعله، ف فتح للناس باب ،)٢()) سنة حسنةمن سن في اإلسالم(( :قالو

  . وكل من تابعه فله نصيب من الوزر،يأثم عليهامحدثة،  بدع الشارع
  
  

                                 
 ).١٠١٧(رواه مسلم، كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضاللة، برقم  - ٢
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  : مسألة
سعد بن  )٣())قوموا إلى سيدكم((: -صلى اهللا عليه وسلم-لما قال النبي ومسألة القيام ال يقال إنها محرمة، 

  .حكمهنه أمرهم بذلك من أجل أن يقوي إ :، قالوا-رضي اهللا عنه-معاذ 
هو تقوية حكمه ال يكون مبرراً لهذا األمر المحرم، و فإن هذا الغرض ،يجوزال  القيام إلى الشخصكان إذا ف

، فإذا قام اإلنسان ال -عليه الصالة والسالم- يكره القيام له لتواضعه -صلى اهللا عليه وسلم-لكن كان النبي 
القيام منه ما يكون أكثر قبحاً كالقيام من غير ف ،ة إنه فعل شيئاً محرماً، وهذا ليس على مرتبة واحد:يقال

إذا دخل الشخص قاموا فال يجلسون حتى يجلس، فهذا غير الئق، وأما القيام لمصافحتهم فهو ف ،مصافحة
  .أسهل

يمشي إليه كما في الحديث في قصة : بين القيام إليه، يعنيفرق  بعض أهل العلم مثل ابن القيم :والقيام إليه
طلحة بن عبيد   كعب بن مالك لما قام له عبد الرحمن بن عوف، قام إليه ومشى،ذين تاب اهللا عليهمالثالثة ال

قوموا إليه فقوموا لسيدكم، : ولم يقل ))قوموا إلى سيدكم((:  لهم-صلى اهللا عليه وسلم-النبي قول اهللا، وكذلك 
صلى اهللا عليه -ظماء كما قال النبي المشي إليه، والمقصود بالقيام عليه مثل الذين يقفون خلف الع: بمعنى
هذا محرم، القيام على : لما صلى قاعداً وهم قيام، قالواو ،)٤()) فعل فارس والرومنتفعلوآنفاً لكدتم ((: -وسلم

 والقيام عليه هذه ثالثة أشياء، بعض أهل العلم فرق هذا ، والقيام إليه،الشخص، يقومون خلفه، فالقيام له
  .التفريق

  ذلكيكرهكان  -صلى اهللا عليه وسلم-؛ ألن النبي  إنه محرم:خص من أجل السالم عليه ال يقالالقيام للشو
  . وأخذ بيدها،لتواضعه، وكان إذا جاءت فاطمة قام إليها

                                 
، ومسلم، كتاب الجهاد والسير، )٢٨٧٨(رواه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب إذا نزل العدو على حكم رجل، برقم  - ٣

 ).١٧٦٨باب جواز قتال من نقض العهد، برقم 

 ).٤١٣(اب الصالة، باب ائتمام المأموم باإلمام، برقم رواه مسلم، كت - ٤
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