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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  )٦٤(اقتضاء الصراط المستقيم 

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

  :- تعالىرحمه اهللا-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 لما فإنه العيدين، في الصالة على الخطبة تقديم اسالن من بتفريط البدع من إليه الحاجة حدثت ما ومثال(

 سماع قبل ونينفض صاروا قد الناس بأن أحدثه من واعتذر بدعة، ألنه المسلمون أنكره األمراء بعض فعله
  .)أكثرهم أو يسمعوا، حتى ينفضون ال -صلى اهللا عليه وسلم- اهللا رسول عهد على وكانوا الخطبة،
التفريط،  الحاجة وجدت بسبب :، فعلى هذا-صلى اهللا عليه وسلم- النبيعت بعد دباعتبار أن الحاجة : يعني

وهي على أي احتمال النتيجة واحدة  ف،-صلى اهللا عليه وسلم-بعد النبي لكن إذا قيل بأن الحاجة لم تدع أصالً 
  .بدعةأنها 

 نفعهم بها يقصد خطبة يخطبهم كان -صلى اهللا عليه وسلم- النبي فإن تفريطك، هذا سبب: له فيقال(
 فهذه ينفعهم، ما تعلمهم فال دينهم صالح قصدت إن أو ،رياستك إقامة قصدك وأنت وهدايتهم وتبليغهم
      نبيه سنة وتتبع اهللا إلى تتوب أن ذلك في الطريق بل أخرى، معصية إحداث لك تبيح ال منك المعصية

  .عملهم عن ال عملك عن إال اهللا يسألك فال يستقم لم وإن األمر، استقام وقد -صلى اهللا عليه وسلم-
صلى اهللا - النبي عن روي قد فإنه الحادثة، البدع شبه من كثير عنه انحل فهمهما نم المعنيان وهذان

 هذا إلى أشرت وقد ،)١())مثلها السنة من عنهم اهللا نزع إال بدعة قوم أحدث ما((: قال أنه -عليه وسلم
  .)تقدم فيما المعنى

  .نما هي على حساب السنةواقع، فهذه البدع إ وإن كان المعنى ،خلو من ضعفال يالحديث 
  .)للسنن فضل فيها يبق لم بالبدع القلوب اغتذت فمتى القلوب، أغذية الشرائع أن وبينتُ(

عز - فيكون شغل اإلنسان في أمر لم يشرعه اهللا ،هي تزاحم السنة وتحل مكانهاف ،هذا من جهة المعنى: يعني
  .المشروعيبقى فيه متسع للعمل  فال -وجل

 وعامة، الخبيث بالطعام اغتذى من بمنزلة فتكون للسنن فضل فيها يبق لم بالبدع القلوب اغتذت فمتى(
 ال الجرائم على وعقوبات أخذها، يجوز ال أموال أخذ من الجائرة السياسات من أنواعاً أحدثوا إنما األمراء
 قبضه، غيسو ما قبضوا فلو وإال المنكر، عن والنهي بالمعروف راألم من المشروع في فرطوا ألنهم ؛تجوز

 المشروعة الحدود وأقاموا نفوسهم، رياسة ال اهللا دين إقامة بذلك طالبين وضعه، يسوغ حيث ووضعوه
 لما اهللا شرعه الذي للعدل وترهيبهم ترغيبهم في ينمتحر والبعيد، والقريب والوضيع الشريف على

 والمستعبدين، العبيد من يحفظهم من إلى وال الجائرة، العقوبات إلى وال الموضوعة، المكوس إلى احتاجوا
                                     

بكر بن عبد اهللا، وهو ابن أبي مريم   ضعيف؛ لضعف أبيإسناده: ، وقال محققوه)١٦٩٧٠(رواه أحمد في المسند، برقم  - ١
 ).١١٧٦٨(الغساني الشامي، وضعفه األلباني في ضعيف الجامع برقم 
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 بعض أمراء من وغيرهم -مرضي اهللا تعالى عنه- العزيز عبد بن وعمر الراشدون، الخلفاء كان كما
  .)األقاليم

ي القيام بما فبسبب النقص والتقصير  وهي الضرائب والجمارك ،يعني باعتبار أن الحاجة وجدت في المكوس
والزكوات فكان ذلك سبباً من الفيء والغنائم ت الموارد التي تصل إلى بيت المال  به، فقلّ-عز وجل-أمر اهللا 

في المرأة التي تابت  قال -صلى اهللا عليه وسلم-الناس، وهذا من البدع، والنبي للحاجة إلى أخذ ما في أيدي 
  .من اإلثم بمنزلٍةهذا يدل على أنه ف ،)٢())غفر لهس لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكل((: ىمن الزن

 الذي الهدى من فيه وما ،اهللا حجج هي التي البينات من فيه ما وفقهوا اهللا كتاب أقاموا إذا العلماء وكذلك(
 وهي -صلى اهللا عليه وسلم- رسوله بها بعث التي اهللا حكمة وأقاموا الصالح، والعمل النافع العلم هو

 والمبطل المحق بين حينئذ ولميزوا الناس، عامة بعلم يحيط ما النافعة العلوم أنواع من فيها لوجدوا سنته
 ُأمةً جعلْنَاكُم وكَذَِلك{: -عز وجل- يقول حيث األمة، لهذه اهللا جعلها التي الشهادة بوصف الخلق، جميع من

 الحجج من المبتدعون ابتدعه عما بذلك والستغنوا ،]١٤٣:سورة البقرة[ }النَّاِس علَى شُهداء ِلتَكُونُوا وسطاً
 أنهم القياسيون يزعم الذي الفاسد الرأي ومن الدين، أصل بها ينصرون أنهم الكالميون يزعم التي الفاسدة
 وسنة اهللا كتاب في أصل له فذلك سديداً الرأي ومن صحيحاً الحجج من كان وما الدين، فروع به يتمون
  .)مهِرح من مهِروح همفِه من همفِه ،-صلى اهللا عليه وسلم- لهرسو

من الفلسفة والمنطق اليوناني، لمثل هذه األشياء التي طرأت على األمة من العلوم الفاسدة بمعنى أنه ال حاجة 
مذاهبها وآرائها،  ومن أجل أن تدفع عن ،من أجل أن تقرر أصولها وقواعدهاقد تهافتت عليها الطوائف 

تهافت الناس عليه، ومع وجود من استفزهم لهذا وهو قول أبي تبهذا السيما الجديد عادة وصار شغل الناس 
ال يبلغ رتبة االجتهاد إال من أتقنه،  وأنه ،حيث قرر أنه ال يوثق بعلم من ال يعرف المنطقحامد الغزالي 

 ليثبتوا أنهم بلغوا تلك ؛في كالمهمى تعلمه، ويستعملون اصطالحات أهل المنطق فصار العلماء يتهافتون عل
مضي زمان والجديد على كل حال له بريق ويستهوي كثيراً من النفوس، وقد ال يتبينون علله إال بعد الرتبة، 

تي يزعمون أنهم دته، وقل مثل ذلك فيما يشتغل به كثير من الناس من العلوم الوثنية الِجويذهب معه رونقه 
 وأشياء من هذا ،، وثنيات يأتون بها من األمم الشرقية وما يسمى بعلم التأثيريهذبون بها األرواح والنفوس
 به وما بينه -عز وجل- كل هذا بسبب تقصيرهم فيما أمر اهللا األموال،ويبذلون القبيل يقيمون فيه الدورات 

ياء الجديدة حقائق هذا الدين صاروا يظنون أن هذه األش، ولجهلهم ب-صلى اهللا عليه وسلم-على لسان رسوله 
  . وأنها جديرة بهذا االشتغال،فيها أشياء مفيدة ونافعة

 والعمل الطيب الكلم طعم وذاقوا ،وباطناً ظاهراً واألعمال األقوال من شرع بما تعبدوا إذا العباد وكذلك(
 ما ةالعظيم والنتائج العلية والمقامات الزكية األحوال من ذلك في وجدوا رسوله به اهللا بعث الذي الصالح
 القرآن، سماع عن الصارفة المبتدعة السماعات من ونحوه كالتغيير :نوعه في يحدث قد عما يغنيهم

                                     

 ).١٦٩٥(رواه مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، برقم  - ٢
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 أحدثها من أحدثها التعبدات من كزيادات :قدره في أو ،الناس بعض قهالفّ واألوراد األذكار من وأنواع
 لنوع أحدثه فيما معذوراً واألمراء بل والعباد العلماء من كثير كان وإن منها، بالمشروع تمسكه لنقص
  .)اجتهاد

جد أصل هذا العلم لكنه ليس بهذه أنه و: أو المبتدعة لوصفها بمعنى المخترعة من أصلها يعني هذه األشياء
 وإن كان فاعله قد يكون معذوراً، ال مالزمة بين الفعل والفاعل، ، فإن ذلك كله يدخل في البدع،الصفة

 أو قد يكون له نوع تأويل، ،هعذر به مثلُجهل ي وقد يكون عنده ،عنده عذروقد يكون  ،فالفاعل قد يعتذر له
ن ما فيه من الخلل لكن ليس بالضرورة توجيه هذا اللقب لهذا بي وي،مرفوضلكن يبقى أن العمل مردود 

 ويكون له عذر في ذلك، وقد يصحح حديثاً وهو في فالن مبتدع وقد يكون من أئمة الدين: الفاعل، نقول
   .أموراً أو عباداتلواقع ال يصح ويبني عليه ا

 ،عظيماً صديقاً يكون قد بل الجتهاده، معذوراً يكون قد له التارك كان وإن الصحيح الدليل يعرف أن فالغرض
صلى اهللا عليه - النبي بمنزلة يكون إذ سنة، كله وعمله ،صحيحاً كله قوله يكون أن الصديق شرط من فليس
  .عواس باب وهذا ،-وسلم

 شبهة يزيل ما على التنبيه الغرض وإنما ،الكتاب هذا له يتسع ال وصفاتها وأحكامها البدع أنواع في والكالم
  .بها العمل يجب مما البدع ذم على الدالة النصوص بأن والتعريف ذكرناه، الذي الصحيح للحديث المعارضة
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