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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  )٦٨(اقتضاء الصراط المستقيم 

  خالد بن عثمان السبت/  الشيخ
  . وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد،الحمد هللا رب العالمين

 لمعارض األشخاص بعض عن يزول قد إثمها إن: وأقول( :- تعالىرحمه اهللا-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
  .)غيره أو جتهادال

ن هذه بدع لألدلة إ :نه حينما نقولإ :، يقوليدل على سعة نظره وسعة صدره -رحمه اهللا-  شيخ اإلسالمكالم
ال يعني هذا أن أولئك الذين يعملون هذه : رنا بتنوعها وما يحصل بسببها من المفاسد ومع ذلك يقولالتي ذكّ

هم أجر ووزر بحسب حالهم، قد يكون اإلنسان مجتهداً  بل قد يؤجرون، وقد يحصل ل،البدع يأثمون والبد
 ، فهو بين أجر وأجر، وقد يكون عنده تقصير في طلب الحق وتفريط،ولم يكن متبعاً لهواه ،استفرغ وسعه

فيؤاخذ ويؤجر على المحبة والرغبة في الخير لكنه ال يؤجر على العمل المعين، ويتكلم شيخ اإلسالم على 
ى، وأن كثيراً من هؤالء أو بعض هؤالء الذين يعملون هذه األعمال التي فيها نوع أمور تتصل بهذا المعن

 ال رغبة له منبدعة قد يوجد عندهم من الحرص والرغبة في الخير ما يكون الواحد منهم أفضل من غيره ِم
 مع نى آخرر مع، ويذك-رحمه اهللا-هذا من كمال إنصافه و وال يرفع له رأساً وال يتطلبه، ،في الخير أصالً

ينبغي النظر في حالهم قبل اإلنكار هؤالء الناس الذين يخلطون ويوجد عندهم هذا التطلع للعمل الصالح : هذا
 يترك الدين بالكلية، قد تهتز عنده ،؟ما هم عليهمهذا اإلنكار هل سينتقلون منه إلى ما هو شر فعليهم، 

 اإلسالم،  أنهالركين في هذا الدين نشأ عليها ويرىثوابت، قد تكون هذه البدعة عنده هي العمود والركن اال
وفي أصوله ، قد يتشكك في ثوابت الدين، قد يلحد،فقد يرتد ،زت سقطت كل المسلمات التي عندهفإذا ه 

ينظر قبل أن ف ،عندهم هذا التخليطف ،إذا كان اإلنسان ينتسب إلى طائفة، أو نحو ذلكنظر في حاله الكبار، في
و سينتقل إلى شر؟ فإذا أإلى حال أصلح مما كان عليه ومنه،  هو أفضل انتقل منهم إلى مينكر عليه هل سي

يلعبون لعبة الورق، كالذين  نوم الظالم عبادة، ،اجلس:  يقال له،عليهكان سينتقل إلى حال أشد وأسوأ فال ينكر 
لى آخره، لكن قبل أن  وعن الصالة إ،ذكرالويشغلهم ذلك عن  ، ويحصل بينهم من المشاكل،يضيعون الزمان

إلى المواقع السيئة باإلنترنت، أو يذهبون إلى القنوات، فربما  إذا تركوها، نيذهبو أينأنظر إلى أنكر عليهم 
ينشغلون بالعلم وإذا كانوا سيذهبون إلى ما هو أفضل، أما مسكرات، الإلى االستراحات يشيشون ويتعاطون أو 

، سواق يالحقون فيها الفتياتاأل تقلون إلى خمور وفساد وشر وإلى سينوافينكر عليهم، وإذا كانأو العمل 
 ، ويلزمون السنة، إلى طالب علمون سينتقلواإذا كانعب، والنوم، أما لفاألحسن لهؤالء أن يبقوا على هذا ال

  .ويتحرونها فهذا هو المطلوب
 ال وأن حالها، بيان يجب ذلك مع ثم السلف، من المجتهدين عن فيهما المختلف والربا النبيذ إثم يزول كما(

  .)استحلها بمن يقتدى
 ولذلك من ،متأوالًقد يكون و ،اًقد يكون معذورو ،اًمجتهديكون قد  ف،ال يكون ديدننا هو فالن وفالن: يعني

 وال يمكن ،اً ال عقالً وال نقالًهذا الكالم ال يليق إطالقوالخطأ الكبير أن يكون الوالء منعقداً على فالن وفالن، 
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 استفرغ وسعه أو ما اً وفالن، هذا مبلغه من العلماًفالنو متأول اًفالنأن ليست القضية وأن يقبل هذا اإلنسان، 
غير   الذي يقوله فالنهذا الكالمف ،هل حصل له نوع تقصير أو ما حصل، هذا اهللا يتواله ،استفرغ وسعه

 أخطاء الناس ،لن ننتهيفوإال ن وعالن، ، فما نجعل شغلنا في فاله وانتهيناقر وال يتابع عليال يصحيح 
إذا فتحنا و، -عليهم الصالة والسالم- عنده أخطاء بعد األنبياء ليس وال يوجد أحد ،وتقصير الناس ما ينتهي

 يمكن أن ال وفي كتبهم وجد أشياء كثيرة جداً ،من نظر في تراجم العلماءوهذا الباب ما بقي عندنا أحد، 
  .يستدرك عليهم

  .)لحقيقتها المبين العلم طلب في يقصر وال استحلها بمن تدىيق ال وأن(
واألصول؛ ولذلك من المهم  كان شغلهم في بيان الحق ،والعلماء عبر القرون ما كان شغلهم في فالن وفالن

 ،ونسلك بهم هذا المسلك ، والعلم الصحيح،أن نعلم الناس األصول الصحيحةجداً إذا أردنا أن نسلك طريقتهم 
ونحذرهم من الشر ونرغبهم في الخير، ونذكر لهم  ،نشغلهم بالعلم والعملف ،صغار العلم قبل كبارهنعلمهم 

أهل السنة في النظر واالستدالل والتلقي، ونذكر للفهم، فنذكر لهم منهج أصوالً بحسب ما عندهم من االستعداد 
ضوابط ووابط المصالح الشرعية، ضالتي يعرفون بها البدعة من السنة من المصلحة، نبين لهم لهم األشياء 

  األحكام والتصورات، هذه التي تعصمهم بإذن اهللا األصول التي يبنى عليها كثير من والضرورة الشرعية، 
فهذه الطريقة هي ، -مرضي اهللا عنه- على فهم السلف الصالح  الكتاب والسنةتباعاأصول ك، -عز وجل-

 األمر كانإذا والجدل هو في فالن وفالن، يكون ، وال  لهم عصمة-عز وجل-التربية التي تكون بإذن اهللا 
وتحصل ردود أفعال ويتفرق الناس بناء  ، وسيبقى أناس يتعصبون لهذا،ينتهي ولن ،فسيكثر الخالفكذلك 

 -صلى اهللا عليه وسلم-متبوعاً بعد رسول اهللا ال نجعل شخصاً وال طائفة فعلى فالن تزكيه أو ما تزكيه، 
 الحق يوزن بميزان الكتاب والسنة: نقولبل التزام كل أقواله وما يصدر عنه أو نحو ذلك، ونطالب الناس ب

، منهم مقل الحق بقدر مخالفته ومن خالفه فهو قد خالف ،بالحقمن وافقه فهو أسعد فعلى فهم السلف الصالح، 
 النسبة هى غيرها فهذغير اإلسالم واألسماء الشرعية، ومن انتسب إل، وال نرضى االنتساب إلى ومنهم مكثر

من لزوم السنة فقد يوجد عند بعضهم  ،وإلى حالهم من لزوم السنةمردودة لكن ينظر إلى أعمال هؤالء 
جادة ونتجنب النكون على وبهذه الطريقة من يلتزم األسماء الشرعية،  أعظم مما يوجد عند وامتثالها وتحقيقها

  .بين الناس، واهللا أعلم، وأسباب الشر والتفرق فيدي كثيراً من القيل والقال والجدل واالشتغال بما ال
 به جاء لما مناقضة حالية أو اعتقادية مفاسد على مشتملة البدع هذه أن بيان في كاٍف الدليل وهذا(

  .للمعارضة يصلح ال مرجوح المنفعة من فيها ما وأن ،-صلى اهللا عليه وسلم- الرسول
 -لكراهتها معتقداً هؤالء زمان في- تركها فقد ودين فضل ذوو ومق فعلها إذا: التفصيل سبيل على يقال ثم

  .)دونهم فليسوا فعلها ممن أفضل يكونوا لم إن قوم وأنكرها
هذه البدعة فعلها فالن من أهل الفضل والدين : واالحيلة قاليعني هذا جدل العوام وجدل الجهال، إذا أعيتهم 

فالن وفالن، أنكرها فالن هي د أنكرها فالن، ما دامت القضية هذا قول مقابل بمثله وق: والعلماء، فنقول له
إلى السنة وهم يدعون فيه بعض الدعاة من حيث ال يشعرون قع ي يوجد من خالفه، و،فال تلزمني بقول فالن

 ليسوامن أهل العلم واالتباع لزم الناس بقول عالم ويوجد من يخالفه  ي، أنصور التقليد، وهذا أبشع هاولزوم
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 يطرحها أهل األهواء ،هذه القضية تطرح بشكل آخرو ليس بأولى من قول اآلخر،  هذاقولوهل الهوى، من أ
هؤالء كلهم علماء ومنهم من يكون معروفاً باتباع : نه يقولإث تذويب األحكام وشرائع اإلسالم بحيباعتبار 

إذا كان الرجل وهذا يحصل لبعض من يفتي في الفضائيات، ، بالتفريط والتساهل ويجامل العامةاألهواء أو 
 إلى قول فالن من الناس، م الناسحاِكفأحياناً يمن أهل االتباع والسنة فقول هذا ليس أولى من قول هذا، 

بالتحاكم إليه وهو عالم من جعل شخصاً حكماً وميزاناً نزن به أقوال الناس وأفعال الناس ونطالبهم ونلزمهم ف
 -رحمه اهللا-الذي يقلد اإلمام الشافعي فنفس الشيء، فعل يحق لغيرنا ف ، المسلمين، فإذا كنا نفعل هذاعلماء

 اإلمام أحمد :يقول -رحمه اهللا-اإلمام أحمد والذي يقلد ، اًيقلد مالككذلك الذي  وفي زمانه،وهو إمام الدنيا 
 والذي يقلد د هو،قلَّ ما عندهم فينبغي أن يجاء بعدهم فنظر إلى ما عند أبي حنيفة ومالك والشافعي فأخذ كل

ينبغي أن يقلد هو، والذي ف امجمع بينهوالشافعي أخذ مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي : الشافعي يقول
لناس أصل لزوم الكتاب والسنة لفنجعل ، ال نصل إلى نتيجةوهكذا  يشبه هذا، ايقلد اإلمام مالك يقول كالم

ونحب العلماء ونترحم عليهم  ، فنقبل ذلك وال نتعصب ألحد،-مرضي اهللا عنه-ح على فهم السلف الصال
الَ يكَلِّفُ {: يثيبهونترضى عنهم، وال نسقط العالم بزلة، وإذا كان قد استفرغ وسعه في طلب الحق فاهللا يأجره 

في الوقت الذي ننكر فيه  }ن نَِّسينَا َأو َأخْطَْأنَاربنَا الَ تَُؤاِخذْنَا ِإ{ ،]٢٨٦:سورة البقرة[} اللّه نَفْسا ِإالَّ وسعها
فهذا اجتهادهم هذا الذي  وإن وقعوا في شيء من ذلك متأولين ،وأهل العلم لسنا نطعن في أئمة الدين ،البدع

في العلماء، أنت تطعن : بلغ، ألن من الناس من أصحاب البدع أو الذين يحبونها إذا رآك تنكر البدعة قال لك
 :، يقول لك-صلى اهللا عليه وسلم- النبي هذا األمر لم يرد عن: نقولوإنما نحن ال نطعن في العلماء  :نقول

  .بين األجر واألجرينيكون مجتهد أو  ،فالن أفتى بخالفه، ففالن متأولوفي المقابل  فالن أفتى به، ،فالن فعله
 ال ما عليها يحافظ العامة من ثيراًك تجد حتى السنن من كثير عن بها وتستغنيأن القلوب تستعذبها ...(

 بالفرائض عنايتهم بسببها تنقص والعامة الخاصة أن: ومنها، الخمس والصلوات التراويح على يحافظ
 الفرائض في يفعله ال ما فيها ويفعل وينيب ويخلص فيها يجتهد الرجل فتجد، فيها ورغبتهم والسنن
 بذلك فيفوته الدين سعكَ وهذا ووظيفة، عادة والسنن ضالفرائ ويفعل عبادة هذه يفعل كأنه حتى والسنن،

 المناجاة وحالوة الدعوة، وإجابة والخشوع، والطهارة والرقة والرحمة المغفرة من والسنن الفرائض في ما
  .كماله يفوته أن فالبد كله هذا يفته لم وإن ،الفوائد من ذلك غير إلى

 المرسلين، بدين الناس أكثر وجهالة ،معروفاً نكروالم منكراً المعروف مصير من ذلك في ما: ومنها
  .)الجاهلية زرع وانتشاء

 أصبحت في -عز وجل-عبادة القبور من دون اهللا كما هو مشاهد في البالد التي تنتشر فيها البدع، حتى 
يجد يكاد ب عليها الكبير، وتجد الرجل ال اشو،  نشأ عليها الصغير،بعض البالد أمراً سائغاً ال غضاضة فيه

هذا الميت، وهو ال يجد ما لاللقمة التي يأكلها ومع ذلك يجمع ويستدين من أجل أن يشتري شاة يقربها نذراً 
  .يأكله

  .)اآلخرة العشاء وأداء الفطور، تأخير: مثل الشريعة في المكروهات من أنواع على اشتمالها: ومنها(
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المؤذن ويجلس في محل مرتفع في زاوية المسجد ويأتي بعدما يصلي بعد الصالة يبدءون في كثير من البلدان 
ثم ، في جوانب المسجدر ميمعلقة في مساالموجودة المثل الدكة مباشرة ويبدأ اإلمام يرمي على الناس السبح 

يجد  ألنه-  حتى ينتهي منها، والذي ال يقول هذه األذكار أو يخرجيردد األذكار وهم يرددون خلفهويبدأ يترنم 
، كيف يتصور من إنسان يؤمن باهللا واليوم اآلخر ويدخل المسجد  العظائمَل هذا عندهم فع- في الجلوساًحرج

 فكأنك وإال ،ستعداد إطالقاً أن يناقشوا فيهاليس عندهم اقضية وهذه ، ؟ويصلي وال يجلس حينما يقال الذكر
 ، السنةلزمكار على من وينكر غاية اإلن ، إذا ترسخت عند الناس تكون محل السننالبدعفجديد، بدين جئتهم 

 نعض الشباب من الذيلب عليه وطردوه من المسجد كما حصل واءبل لربما اجتر ،عليهملم ينكر حتى لو 
  .خرج من المساجد إخراجاًي، والبعض هاو السنة وعرفوالزم

 بال اآلخرة العشاء وأداء الفطور، تأخير: مثل الشريعة في المكروهات من أنواع على اشتمالها: ومنها(
 ال ومقاديرها األذكار من وأنواع سهو، لغير السالم بعد والسجود، تعجيلها إلى والمبادرة حاضرة، قلوب
  .سريرته وسلمت بصيرته استنارت من إال يدركها ال التي المفاسد من ذلك غير إلى لها، أصل

 فيها النفس أن وذلك م،المستقي الصراط سلوك وفوات تباعاال ربقة من االنحالل إلى الطبع مسارقة: ومنها
     النيسابوري عثمان أبو قال كما اإلمكان، بحسب تباعواال العبودية من تخرج أن فتحب الكبر، من نوع

 حقيقة عن القلب فينسلخ لغيره، مظنة هذا ثم نفسه في رلكب إال السنة من شيئاً أحد ترك ما: -رحمه اهللا-
 يكاد، أو دينه عليه يفسد ما اإليمان وضعف الكبر من فيه ويصير ،-صلى اهللا عليه وسلم- الرسول اتباع
  .)صنعاً يحسنون أنهم يحسبون وهم

فيكون متمرداً على الشرع بهذا االعتبار،  -عز وجل-هذا يحصل لإلنسان بنفسه حيث يترك ما شرعه اهللا 
 إلى غيره لهدم يكون طريقاً وسبيالًبحيث ويكون ذلك لغيره كما يذكر شيخ اإلسالم في غير هذا الموضع، 

هذا ليس من : يتكلم على مقررات راسخة عند هؤالء الناس ويقولاآلن لو جاء إنسان : قواعد الدين، يعني
عز -وهذه النفقات التي تنفقونها ليست مما أنزل اهللا الدين، وهذا الذي تفعلونه من هذا االجتماع وهذه الصالة 

كم فيما ال أنتم تضيعون أموالكم وتضيعون أوقات: قول وي،، فيفرح بذلك بعض المنسلخين من الدين-وجل
 وأن يعيشوا ، وتشكيكهم فيه-عز وجل-إبعاد الناس عن دين اهللا مدخالً لما يريده من ، ويتخذ هذا طائل تحته

و على للبدع يكون من هذا النوع، أأحياناً بعض المنكرين و، -عز وجل-لدنياهم وشهواتهم ويتركوا عبادة اهللا 
   ال يريد أن يرى أحداً يتدين هللا فيما يريد، وهذا إنسان علماني مثالً  ألنك تساعده أحياناً رح أحياناً؛األقل يف

هذا الذي أنتم عليه : يأتي من يقولو ، ال بحق وال بباطل، فهؤالء الناس يتدينون بأوضاع مبتدعة-عز وجل-
ينكر و  في أن يكلمهم ويحاورهم فرصةفيجدها ،ما كان يجرؤوهذا ليس من الدين في شيء وليس من الحق، 

 اآلخر على أنه يتهمون بينما ، وفي إنكاره،شرعية في طرحهيحمل : عليهم بعصا الشرعية كما يقال، يعني
 ويرى أنه يحقق ، فيفرح به لكن هذا يكلمهم قال اهللا قال رسوله فيهز هذه الثوابت التي عندهم، منسلخإنسان

، فقد دعو إلى السنة وال علينا من أحدنحن نون له لهذا السبب،  ومك،ذاشاركه في هربما لو  غرضهله بعض
 والتمرد ،البدع ومن أضرارها أنها تكون أحياناً سبيالً لالنسالخ من الدين من آثار يحصل هذا أحياناً، هذا

  .الداعي إلى ذلك ومن ، من فاعلها-عز وجل-على اهللا 
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 ٥

 النوع ن،المحدثي النوعين كال في توجد التي المفاسد من الكتاب أهل أعياد في عليه التنبيه تقدم ما: ومنها(
  .فيه مشابهة ال الذي والنوع مشابهة، فيه الذي

 هذه أعيان بعض نذكر بل تقريره في النفس ْلِطنُ لم الموضع هذا في مقرراً كان لما البدع ذم في والكالم
  .)المواسم
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