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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
)٢١(اقتضاء الصراط المستقيم   

خالد بن عثمان السبت/  الشيخ  

  . وعلى آله وصحبه أجمعين،وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا محمد ،رب العالمينالحمد هللا 
لما  ؛ؤمر بضدهوينهى عنه  قد يكون مضراً أو منقصاً، فيي والخلق نفس ما هم عليه من الهدأن :والثاني(

م من األعمال  ألن ما بأيديه؛ إال وهو إما مضر أو ناقصنفعة والكمال وليس شيء من أمورهمفيه من الم
ل الزيادة والنقص، فمخالفتهم مما لم ينسخ أصله فهو يقبالمبتدعة والمنسوخة ونحوها مضرة، وما بأيديهم 

الً قط، فإذاً المخالفة أمورهم كام بأن يشرع ما يحصله على وجه الكمال، وال يتصور أن يكون شيء من فيه
 منفعة وصالح لنا في كل أمورهم، حتى ما هم عليه من إتقان بعض أمور دنياهم، قد يكون مضراً لهم فيها

  .)بأمر اآلخرة، أو بما هو أهم منه من أمر الدنيا، فالمخالفة فيه صالح لنا
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  :وبعد ، اهللا والصالة والسالم على رسول،الحمد هللا
أو مثل هذا الكالم ينبغي أن يعتنى به ويستحضر ألن الحاجة إليه ماسة في الرد على المنهج األمريكي 

في التربية، هؤالء الذين أشغلوا الناس بدوراتهم العصبية وغيرها التي تشاغل بها أصحاب المنهج األمريكي 
يحتاج إلى كثير نظر   أصحاب العقول السليمة ال عندياب فهو بدهكثير من الناس، فما فيها من الحق والصو

صور وتزخرف ويعبر عنها بألقاب حقيقة له، وكثير من األشياء قد تُ مبالغة الما بقي فهو وتجارب، و
 يحصل عن طريق البديهة، وهذا كثير ممكن أنوجد أنه  إلى محتواها ومضمونها ظروعناوين براقة، وإذا نُ

فيه من صواب فهو معروف  ماف،  من العلم وليس فيه شيء، هو من العلمالمنطق اليوناني ليسفجداً، 
 ، الطرد والعكس، الدوران الوجودي والعدمي،السبر والتقسيم العقليينك ،ويحصل ألصحاب العقول الصحيحة

كثيرين ممن يخطئ الطريق في الطلب يريد ال ألن ؛ من الشبابراًييستهوي كثقد هذا الكالم وما أشبه ذلك، و
 تطرق سمعه وال تطرق أسماع الكثيرين، وهذا ، يسمع مصطلحات جديدة، ويريد أن يسمع أشياء ألول مرةأن

 ، العلم، العلم أن تتعلم العلم الصحيح، وأن يقَرب للناس بأقرب طريقطلبخطأ، ليست هذه الطريقة في 
ألشياء إذا نظرت إلى ألقابه ، وكثير من هذه ا-صلى اهللا عليه وسلم-جاء به الرسول  والعلم الصحيح هو ما

 واقعه وجدت في وإذا نظرت ،لربما هبته، وظننت أن تحته من المضامين والعلوم والمعارف الشيء الكثير
ن هذا يحصل عند العجائز، ويعرفه عامة االسبر والتقسيم العقلي:  فعلى سبيل المثالأنه مما يحصل بداهة،

 أو اًأنت إما أن تكون مِحقّ:  فتقول لهنما تختصم مع إنسان مثالًالناس حتى األطفال في حياتهم العملية، فحي
  جمعن،ا، فإن كنت محقاً فال سبيل عليك، وإن كنت مبطالً فاهللا يغفر لنا ولك، هذا سبر وتقسيم عقليمبِطالً

 إن جاء  واستوفى شرطه، اللهم إال،يوجد قسم ثالث  ال أو مبطالًاًإما أن تكون محق ، هذا التقسيماألوصافَ
 هذا أن يكون معه جزء من الصواب وجزء من الخطأ، هذه ثالثة أقسام، ف: يوجد قسم ثالث، ال:قالفمجادل 

فربما تعترض بهذا   وهو أحد القوادح بدليل السبر والتقسيم العقلي،، يسميه المناطقة بالنقضضعترااال
الذي و ،تدري ما اسم هذا االعتراضوال  ،وهي لم تدرس المنطق وال النقضاالعتراض عجوز من العجائز 
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ف له دليله لم ، ولو جلست توص لو عرضته له يعرف السبر والتقسيم العقليينالأنت إما محق أو مبطل، : قال
، فهي بديهية تحصل للناس في معامالتهم وأمورهم العادية، األدلة المركبة في المقدمات ئاًيفهم مما تقول شي

يسمى  يسمى بالبرهان العقلي أو ما في أدلتهم المعقولة ماف ية أو غير ذلك،المنطقية الشرطية االستثنائ
ال يوجد تحت هذا  إذن هو ميت، ، ليس بمتحرك زيداًلكن ،كل متحرك فهو حي:  تقولبالشرطي االستثنائي،

ب وهذا مكتوكل مكتوب فهو كتاب، : تقول في اإلثباتوك، ت استهوةد جديسمعت بألقاب، لكن إذا العلم شيء
زيد ناطق إذن هو إنسان، لكن األسماء لربما ينبهر السامع من توصيفها فكل ناطق فهو إنسان، فهو كتاب، 

 ويختلف الناس ،ا يعطى له شهاداتمعاهد ويدرس وربماآلن قل مثل ذلك في كثير مما فُِتحت له ووألقابها، 
أفضل طريقة في : م مدارس ونقولحتى نأخذ عنهم ونقي من الخير والمعرفة فماذا عندهم ،فيه إلى طوائف

أنه إذا نظرت إلى كالم هؤالء وما عندهم وجدت وي، التربية هي الطريقة األمريكية، هذا هو اإلسالم األمريك
لكنه يعجز عن  ،كثيرة جداًأخرى  المكبر حاجز، وهناك أشياء  هذا: ألصحاب العقول بالبديهة، تقوليحصل

يعلم أن   يوجد أحد الفال على المبالغات، فيوجد أشياء بديهية، مبنيهذا  وإنما، اً أمام المألعشرين حاجزعد 
 الحاجز أنا أحبكم ألنكم طلبة علم وأنا طالب علم، هذا حاجز اآلن انتفى،: وإذا قال معلم لطالبه ،المكبر حاجز

ن وأنا مسلم، وأنا  وأنا أنطق باللغة العربية، وأنا أحبكم ألنكم مسلمو،وأنتم تنطقون باللغة العربية: الثاني
نساناً وتريد أن تنصحه، إإذا أتيت و لتسمع، هيأتتالنفوس فأحبكم ألنكم من أهل هذا البلد وأنا من هذا البلد، 

نك من جماعتنا، ولنا قرابة، وأنت من الجيران أل أنا أحب لك الخير أوالً: تقول لهف وتريد أن تقرب له قضية،
مر يحصل في حياة الناس العادية، ال األله صلة قديمة بوالدك، هذا ولك حق، ومن جماعة المسجد، والوالد 

يحتاج إلى كبير تعلم، وإن وضع له ألقاب وعناوين أول مرة يسمعها الناس، فما فيه من صواب فهو موجود 
 الخوف قلبه معلق ة ومن شد،نسان قد يفرح أو يخاففاإل بديهية معروفة،  قضيةوهيالعقول، عند أصحاب 

قد يمشي بسرعة وينجرح وينزف وال يشعر إال بعد مسافة حينما يصل إلى مكان يأمن فيه، و ،ف منه يخاماب
وآخر   يشعر بها،وال تنقطع رجل اإلنسان ويقوم ويقعدقد في الحرب فوينظر إلى رجله فإذا هي مقطوعة، 

ي أشعر بدفء في ال أشعر بشيء، لكن:  ويقول والدماء تنزف،من كتفه والدماء تنزف، ضربة قويةيضرب 
 إال بعد مدة، فالحق والخير والصواب في الكتاب شعر بشيء حرارة الدم، وماهو  االدفء هذوظهري، 

عندهم في هذه   قلبه وعقله فرِزق بالعقل، ورِزق بالعلم الشرعي عرف ما-عز وجل-والسنة، ومن نور اهللا 
 ومدرسة ، أصلح القلب تصلح الجوارح: تقول مدرسة؟األمور التي يتحدثون عنها، أين يكون إصالح النفوس

 وبعضهم ، إصالح الخارج، ولهم أتباع من المسلمين، بعضهم يغير هذه المدرسة:يقولونوأخرى لها مؤلفات 
إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح (( عليها، اإلجابة هذه لو أتيت بابني في أولى ابتدائي يعرف :يقول

تحتاج كثير تفكير، والظاهر يؤثر في الباطن كما نقرأ في كالم شيخ اإلسالم، واألدلة تدل  ، ال)١())الجسد كله
ال تجده إذا لبست لبس العلماء، فلبس العلماء يؤثر   تجد في نفسك من اإلقدام مااً عسكرياًإذا لبست لباسفعليه، 

                                                
، )٥٢(، كتاب اإليمان، باب فضل من استبرأ لدينه، برقم -رضي اهللا عنه-ن بشير  رواه البخاري، من حديث النعمان ب-  ١

  ). ١٥٩٩(ومسلم، كتاب المساقاة، باب أخذ الحالل وترك الشبهات، برقم 
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تجده وأنت تلبس لبس  ال من الخفة واالنطالق مافيك الوقار، وإذا لبست لبس أصحاب الرياضة وجدت 
 بشت زينة وتريد العمل أو الجري اً إذا لبست لبس العمال تهيأت للعمل بخالف ما إذا كنت البسغيرهم،
فالقضية   والقلب إذا صلح صلحت الجوارح،،الظاهر يؤثر في الباطنف هذا يؤثر وهذا معروف، ،رياضة
 فال تنبهر باأللقاب وتغتر بها، وإنما انظر ، هذا كله معروف وصحيح وهكذا،ننحتاج مدرستي  ال،متالزمة

  .ندهم من صواب فهو ناقص في الغالبع دائماً إلى الحقائق والمضامين فقط، فما
شد، ومتى كان القلب مريضاً لم يصح شيء من األعضاء صحة أ وفالكفر بمنزلة مرض القلب: الجملةوب(

موره وإن خفي عليك مرض ذلك العضو، مطلقة، وإنما الصالح أن ال تشبه مريض القلب في شيء من أ
 ، قد يعلم بعض الحكمة التي أنزلها اهللالكن يكفيك أن فساد األصل البد أن يؤثر في الفرع، ومن انتبه لهذا

األمر بنفس المخالفة، لعدم استبانته لفائدته، أو يتوهم أن هذا من فإن من في قلبه مرض قد يرتاب في 
ة الملك الذي يؤتيه اهللا من ين للعلو في األرض، ولعمري إن النبوة غايجنس أمر الملوك والرؤساء القاصد

  .) في معاشهم ومعادهم غاية صالح من أطاعه من العبادهو : النبوةملك وينزعه ممن يشاء، ولكن يشاء
 ألنه يرى أنها من أدبيات المهنة مثالً، ؛بعض الناس قد يعترض على بعض األمور وال يعدها من المخالفةو

أن هذا مما يقوم به الملك، أو أن هذا مما و ال إشكال فيها،وبأس بها،  من أدبيات التخصص، فيرى أنه الأو 
 وهو من أمورهم وخصائصهم فيتشبه بهم بذلك منكراً ،ذلك غير  أويقوم به التعليم، أو مما يقوم به االقتصاد

  . مع أن الواقع أنه منه وداخل فيه،أن هذا داخل في باب التشبه
، فهو الكمال، ويستفيد -صلى اهللا عليه وسلم-ثل هذه األمور ينبغي أن ينظر فيها بما جاء عن الرسول مو

عند اآلخرين،  ذ ما أخْ:يجعل ذلك أصالً له، يعني اإلنسان مما عند اآلخرين من خير وصواب وحق، لكن ال
واأللقاب والصور ظاهر واألشكال  ، وال يغتر بالمهوإنما يعرضه على مشكاة النبوة، فما فيه من صواب يأخذ

  . وإنما ينظر إلى الحقائق دائماً،واألسماء
  .) أن جميع أعمال الكافر وأموره البد فيها من خلل يمنعها أن تتم منفعة بهاة األمرقوحقي(

 يذكر في بعض المواضع أن صحة االعتقاد تثمر في صواب النظر ووجود -رحمه اهللا-شيخ اإلسالم 
حاب العقائد الصحيحة يمكن  العقل، فشيخ اإلسالم يقول حتى في األمور الدنيوية العادية أصالبصيرة واكتمال

وا حضارة من الناحية المادية أعظم مما ينشئه الكفار، وذلك أن فساد االعتقاد يؤثر في فساد التصور ئأن ينش
ساد االعتقاد يؤثر في عقل ف الطب وغيرها،و األبواب، في الصناعات وفساد العقل، وهذا شيء مشاهد في كل

أقامت حضارة،   أقامت ملكاً ال نظير له، لها-عز وجل- ولذلك األمة هذه حينما كانت كما أراد اهللا اإلنسان،
ينما صارت هذه اإلمكانات عند غيرهم حصل من الفساد والضرر الشيء الكثير، هذا في إقامة الممالك حو

المسلم الذي ف إذا تخصص اإلنسان المسلم والكافر، ، أمر ظاهروالحضارات، وأما في األبواب األخرى فهذا
المسلم الذي يفهم وينتقي ويختار ويصحح ويناقش ويعرض ويعرف دينه، وليس الذي يأخذ نظرياتهم ويطبقها، 

المجاالت، في الجيولوجيا أو غيرها تجد عنده من من عندهم على مشكاة النبوة، إذا تخصص في مجال  ما
  .ي الصم البكمميكون عند هؤالء العاب ما ال  والصو،النظر

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

http://www.pdffactory.com


٤ 
 

إما فاسدة، :  ولكن كل أموره، التمام الستحق بذلك ثواب اآلخرةولو فرض صالح شيء من أموره على(
  .)وأم كل خير، كما يحب ربنا ويرضىوإما ناقصة، فالحمد هللا على نعمة اإلسالم، التي هي أعظم النعم، 

يجوز التفريط فيها  الصناعة أساس من أسس الحضارة اليوم، والبد منها والفقاً، هذا الكالم ال يقبل إطاللكن 
 هذا :تملك صناعة وتتهاون في هذا وتقول إذا كانت األمة ال بحال من األحوال، وهي من أعظم أسباب القوة،

 هذا ، إلى ذلكوالنجارة وما الموالي كان من شأنهم في مهنهم القديمة الحدادةفمن شأن الموالي في السابق، 
يجوز لألمة أبداً أن تنظر إليها  أما اليوم فالصناعات شأنها يختلف تماماً، فالو الذي كان من شأن الموالي،

هذا أمر يتحقق بفعل الموالي  وتكله إلى الموالي، ،كانت تعبأ به العرب  هذا أمر ما:بنظرة نقص وتقول
افر الجهود وتبذل األموال الكثيرة من أجل ض أن تتصناعة سيف وصناعة حديدة وغيرها، أما اليوم فينبغي

 وبالتالي يحصل ردعهم وإرهابهم بهذه ،إقامة الصناعات التي يحصل بها االستغناء عن هؤالء الكفار
 وحسن الصلة به، فال -عز وجل-اإلمكانات الهائلة التي تتحقق لألمة بهذه الصناعات مع االلتجاء إلى اهللا 

يال مثل هذا الكالم فيفهم السامع أن هذا األمر ليس بالمهم وال بالضروري، والناس ن من هذا، وال يقهو
  .، اهللا المستعاناختلفت أمورهم اآلن حتى في أمورهم االجتماعية، اختلفت تماماً

 لكن ليس معنى هذا أننا نقوله لنستغني عن األخذ بأسباب ،لئال نغتر بما عندهم من مظاهر الدنيا  هذا؛نقول
ال تغتر، وبين من يقوله ليهون :  يقول،ففرق بين من يقوله إلنسان قد اغتر بهم، وما إلى ذلكوالصناعة القوة 

 أبداً، ال يمكن الثانيفمن أمر هذه األشياء لئال تقوم به األمة مثالً، ألنه ليس بالمهم أن تحصل أو ال تحصل، 
ل علمه وبصره، ولكن من نظر إلى حقائق نيا انبهر بها، من قوإال فال شك أن من نظر إلى حالهم في الد

في كل مجال من  والعقائد واالجتماع وغير ذلك ،أحوالهم وبواطن أمورهم وما عندهم من الفاسد من األخالق
 بهيمية لنفٍس ا وجدتلم ،كهذه القوة البهيمية الحيوانية وهي األسد بمخالبه وأنيابهمجاالت الحياة عرف أنهم 
 فإنها تكون سبباً عند أصحاب عقول راشدة وإيمانتسلط، وأما إذا وجدت هذه القوة صارت للفتك والبطش وال

لعمارة األرض وصالح البشرية، لكن هذه القوة اآلن مثل مخالب األسد وأنيابه عند نفس بهيمية فصارت 
 .من العسف ودحر الشعوب وما شابه ذلك ،للتسلط وقهر األمم
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