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  ٱ ٻ ٻ
 

 والثالثون السابعالدرس 

 

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عيل النبي األمني، وعىل آله وصحبه والتابعني ومن تبعهم بإحسان  

 : إىل يوم الدين أما بعد

 : قال[ كتاب التوحيد الذي هو حق اهلل عيل العبيد ] يقول شيخ اإلسالم حممد ابن عبد الوهاب يف كتابه 

 باب من أطاع العلامء واألمراء يف حتريم ما أحل اهلل أو حتليل ما حرم اهلل فقد اختذهم أربابا من دون اهلل

، ملسو هيلع هللا ىلصقال رسول اهلل  :أقول ،أقول قال اهلل ؛يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السامء: ) وقال ابن عباس 

 .(وتقولون قال أبو بكر وعمر 

: عجبت لقوم عرفوا اإلسناد وصحته يذهبون إىل رأى سفيان واهلل تعاىل يقول: ) وقال اإلمام أمحد ابن حنبل 

ة الرشك لعله إذا أتدري ما الفتنة؟ الفتن {فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم  }

 (رد بعض قوله أن يقع يف قلبه يشء من الزيغ فيهلك 

 {اختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون اهلل  }يقرأ هذه اآلية  ملسو هيلع هللا ىلصعن عدي ابن حاتم أنه سمع النبي  

بىل قال أليس حيرمون ما أحل اهلل فتحرمونه وحيلون ما حرم اهلل فتحلونه فقلت : له أنا لسنا نعبدهم، قال: فقلت

 رواه أمحد والرتمذي وحسنه ( فتلك عبادهتم 

بسم اهلل الرمحن الرحيم،  احلمد هلل رب العاملني، وصىل اهلل وسلم وبارك عىل عبده ونبيه حممد،  : [الرشح ] 

  -:وعيل آله وصحبه أمجعني أما بعد

  امء واألمراء يف حتريم ما أحل اهلل باب من أطاع العل)  –رمحه اهلل  -فقد قال شيخ اإلسالم حممد ابن عبد الوهاب

 (أو حتليل ما حرمه فقد اختذهم أربابا

 طائفتان يصلح بصالحهم الناس ويفسد بفسادهم الناس وذلك ملا هلام من النفوذ والتأثري،  :العلامء واألمراء

أخذهم عليه نفع اهلل هم وفوا بامليثاق الذي أمرهم اهلل به وفإن  :ومنزلة العلامء يف الرشيعة منزلة عالية رفيعة

وإذ أخذ اهلل ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس وال تكتمونه  }: -عز وجل  -تعاىل هبم نفعا عظيام يقول اهلل 

 فالواجب عىل أهل العلم بيانه للناس وعدم كتامنه،  {
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 [2[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

اد ودفع الفساد فإذا صلحوا يف ضبط األمور وانتظام أحوال البالد والعب :كام أن األمراء أيضا هلم منزلة عالية

أصلح اهلل تعاىل هبم شيئا عظيام حتى قال بعض الصحابة إن اهلل ليذع بالسلطان ما ال يذع بالقرآن، وقال اإلمام 

 لو أعلم أن يل دعوة مستجابة لرصفتها للسلطان،  -رمحه اهلل  -أمحد 

فجعل طاعة  {أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم  }: فقال وقد أمر اهلل تعاىل بطاعة والة األمر

، فطاعة اهلل وطاعة رسوله أصالن عظيامن وطاعة الرسول من طاعة اهلل ملسو هيلع هللا ىلصأويل األمر تابعة لطاعته وطاعة رسوله  

امء فإهنا ، وأما طاعة أوىل األمر، وهذا يشمل األمراء والعل(من أطاعني فقد أطاع اهلل ومن عصاين فقد عىص اهلل ) 

فال شك أن أحق من يدعى له ( تنازعتم يف يشء فردوه إىل اهلل والرسول فإن : )تابعة لطاعة اهلل ورسوله فلهذا قال

واألمراء الذين بسط اهلل تعاىل هلم يف األرض فتجرى  ،عنهم صدري من وىل والية عامة وهم العلامء الذين

يون أن يدعى هلم بالتسديد والتوفيق، فألجل ذا عقد املصنف هذا فهم حر ،أحكامهم وأوامرهم عىل الناس مجيعا

 الباب يف أن من أطاع العلامء واألمراء  حتريم  ما أحل اهلل أو حتليل ما حرمه فقد اختذهم أربابا، 

يشري إىل نوعني أو إىل نوع من العلامء ونوع من األمراء تركوا الرشع أحلوا ما حرم  -رمحه اهلل  -إذا املصنف 

 اهللاهلل، وحرموا ما أحل اهلل، وأن طاعة هؤالء يف هذا الذي فعلوه من اختاذهم أربابا من دون 

  

 فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: 

أنه ملا كانت الطاعة عبادة مل جيوز رصفها لغري اهلل، ملا كانت الطاعة عبادة معلومة مشهورة مل جيوز رصفها لغري  

 -عز وجل  -بالطاعة يف ما هو من حق اهلل  -عز وجل  -اعة فال يتقرب العبد لغري اهلل اهلل فوجب توحيد اهلل بالط

 ومن أعظم حق اهلل يف الطاعة طاعته يف التحليل والتحريم إذ أن هذا هو خالص حقه 

عز  -فحق الترشيع حق هلل  {أم هلم رشكاء رشعوا هلم من الدين ما مل يأذن به اهلل  }: -عز وجل  -قال اهلل 

 هو الذي يأمر، وينهى، وحيل، وحيرم،  -عز وجل  -ليس لألمراء وال للعلامء أن يرشعوا دون اهلل بل اهلل  -وجل 

ووظيفة العلامء أن يبينوا ذلك للناس ووظيفة األمراء أن حيملوهم عليه هكذا جرى السنن، وهكذا سارت 

لنفسه أن حيل ما حرم اهلل وأن حيرم ما أحل إىل يومنا هذا فمن عكس الطريقة وصوغ  ملسو هيلع هللا ىلصاألمة من لدن رسول اهلل 

 هذا منازعة هلل يف حقه، ومن أطاعه يف ذلك فقد اختذه ربا؛ ملا سيأيت من اآلياتفإن  اهلل

  

 يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السامء" -ريض اهلل عنهام  -وهو عبد اهلل ابن عباس  :وقال ابن عباس"  

 أي يقرب ويدنو أن تنزل عليكم حجارة من السامء يعنى أن حتصبون باحلجارة ملا؟  :؟"يوشك"ما معنى 
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أنكر إنكارا بليغا  -ريض اهلل عنهام  -يعني أن ابن عباس  :وتقولون قال أبو بكر وعمر ملسو هيلع هللا ىلصأقول قال رسول اهلل 

وشك أن تنزل عليكم فيقابلونه بقول أبى بكر وعمر، فقال ي ملسو هيلع هللا ىلصعىل من حوله ممن يستدل عليهم بقول رسول اهلل 

وتقابلونه بكالم أبى بكر وعمر فكيف من قابله  ملسو هيلع هللا ىلصحجارة من السامء أن بلغتم هذا املبلغ تسمعون كالم النبي 

 بكالم من هو دوهنام

وابن حزم واحتج هبذا  اإلمام أمحد، واخلطيب البغدادي، وابن عبد الرب، :هذا األثر قد رواه بألفاظ متقاربة 

 اللفظ ابن القيم يف إعالم املوقعني، 

وعن أبيه قال البن عباس أال تتقي اهلل ترخص يف  -ريض اهلل عنه  -وهو أن عروة ابن الزبري   :وهلذا األثر قصة

يفسخوا ملا حج حجة الوداع أمر أصحابه بالتمتع وأن  ملسو هيلع هللا ىلصاملتعة أال تتقي اهلل ترخص يف املتعة، تعلمون أن النبي 

متأسفا عىل فوات اخلري لو استقبلت من أمري ما  ملسو هيلع هللا ىلصحجهم إىل عمرة ثم حيرموا باحلج يف اليوم الثامن، وقال 

من جعلها متعة إال أنه ساق  ملسو هيلع هللا ىلصاستدبرت ما سقت اهلدى وال أحللت معكم أو وجلعلتها متعة، لكن ما منع النبي 

حمله، ومتى يبلغ اهلدى حمله؟ يوم النحر فلم يكن يف اهلدي، ومن ساق اهلدى ال يمكنه أن حيل حتى يبلغ اهلدى 

قارنا، ولكنه أراد أن حيمل أصحابه الذين مل  ملسو هيلع هللا ىلصأن يتمتع، ولذلك حج قارنا حج رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصوسع النبي 

يسوقوا اهلدى أن جيعلوا إحرامهم  باحلج مفردين أن يقلبوه إىل عمرة وحيلوا منها احلل كله فإذا كان يوم الثامن 

 احلج، أحرموا ب

وإنام محله عىل ذلك وعىل اإلحلاح واإللزام هلم ذلك العام أنه أراد أن يبطل عادة اجلاهلية فقد كانوا أهل 

أن جيتث هذا االعتقاد  ملسو هيلع هللا ىلصاجلاهلية يرون أن اإلحرام بالعمرة يف أشهر احلج من أفجر الفجور فاجتهد النبي 

ت مجيع عمراته يف شهر ذي القعدة، وألجل ذلك أراد أن باالعتامر يف األشهر احلرم فوقع ملسو هيلع هللا ىلصاجلاهيل، وقام بنفسه 

 يفعل أصحابه ما فعل فألح عليهم بذلك، 

ولكن الشيخني أبا بكر وعمر اجتهدا اجتهادا وصار يف خالفة أبى بكر وعمر صارا ينهيان الناس عن املتعة 

البيت ألن من أتى البيت بعمرة وحجه ويأمراهنم باإلفراد أتدرون ملاذا؟ هذا اجتهاد منهام وهو أهنام خافا أن هيجر 

ربام قال يف نفسه ال حاجة أن آتى بعمرة يف أشهر العام فيهجر البيت، وال حتصل العمرة يف أشهر السنة فكان من 

أن أمرا الناس يف اإلفراد أن حيجوا مفردين حتى حيملهم ذلك عىل أن يأتوا بالعمرة  -ريض اهلل عنهام  -اجتهادهم 

  –ريض اهلل عنهام  -لسنة هذا اجتهادمها يف بقية أشهر ا

لكن ابن عباس رأى أن هذا االجتهاد يف مقابل النص وأن املتعة أفضل إن مل تكن أوجب فلام قال له ابن الزبري 

له ابن عباس سل أمك يا عرية، تصغريا له يعني من باب التحقري بسبب هذه : أال تتقي اهلل ترخص يف املتعة، قال
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أما أبو بكر وعمر فلم يفعال ه يعني كأنك خالفت سننهام، : سل أمك يا عرية تصغري عروة، فقال :املناقشة، قال

وحتدثون عن أبى بكر وعمر هذا لفظ ابن  ملسو هيلع هللا ىلصواهلل ما أراكم منتهني حتى يعذبكم اهلل أحدثكم عن رسول اهلل : فقال

أراكم منتهني حتى يعذبكم اهلل أحدثكم عن ما : قال -ريض اهلل عنهام  -عبد الرب، انظروا هذا النكري من ابن عباس 

 وحتدثون عن أيب بكر وعمر  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 

: فقال عروة ابن الزبري هنا أبو بكر وعمر عن املتعة، فقال ابن عباس ملسو هيلع هللا ىلصمتتع رسول اهلل : وعن ابن عباس قال

هذا لفظ اإلمام أمحد وقد حسنه  ويقول هنى أبو بكر وعمر، ملسو هيلع هللا ىلصُأراهم سيهلكون أراهم سيهلكون أقول قال النبي   

 ابن مفلح، فالقصة واضحة السبب وجواب ابن عباس واضح

  

 ومناسبة هذا األثر للباب ظاهرة : 

ومها من  -ريض اهلل عنهام  -رأى أن يف إتباع ما ذهب إليه أبو بكر وعمر  -ريض اهلل عنهام  -إذ أن ابن عباس 

ن هذا من الطاعة املحرمة هذا هو مناسبة ذكر هذا األثر للباب وأن أ ملسو هيلع هللا ىلصصنف األمراء يف خمالفة ما أمر به النبي 

 مثل ذلك يستوجب عقوبة 

 

 فنستفيد من هذا األثر: -

 عىل قول كل أحد  ملسو هيلع هللا ىلصوجوب تقديم قول رسول اهلل : أوال -

 ونستفيد أيضا من كالم ابن عباس أن خمالفة السنة من أسباب العقوبة أن خمالفة السنة وأقصد بالسنة هنا -

يف أقواله ويف أفعاله أن ذلك من  ملسو هيلع هللا ىلصاملعنى العام للسنة ليس السنة بمعنى املستحب وإنام السنة يعني هدى النبي 

 أسباب العقوبة 

ونستفيد أيضا ذم التقليد ملن بلغه الدليل والتغليب عليه ذم التقليد عليه  فابن عباس مل يغلب عيل عروة إال  -

 ج بكالم أيب بكر وعمر فعظم ذلك عليه وأغلظ عليه يف النكريفاحت ملسو هيلع هللا ىلصملا أخربه أن هذا هدى النبي 

ونستفيد أيضا من هذا األثر أنه ال عذر ملن استفتى أن ينظر يف مذاهب العلامء وما استدل به كل إمام ويأخذ  -

أقوال أهل من أقواهلم ما دل عليه الدليل فإذا سئل اإلنسان الذي حيسن االجتهاد فال عذر له أن يفتى إال بالنظر يف 

- ريض اهلل عنهام  -العلم وترجيح ما دل عليه الدليل كام صنع ابن عباس 

  

- : -رمحه اهلل  -ثم قال املصنف 

  ( عجبت لقوم عرفوا اإلسناد وصحته )  وهو اإلمام املعروفوقال اإلمام أمحد ابن حنبل 
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 : نوعان :التعجب والعجب

 أحيانا يكون عن استحسان،  -

 ن استنكار وأحيانا يكون ع -

 عجبت لقوم، : هذا من االستنكار فيقول اإلمام امحدفمن أهيام هذا؟ 

 وثبت عندهم أنه صحيح  ملسو هيلع هللا ىلصيعني إسناد احلديث إىل رسول اهلل  :عرفوا اإلسناد وصحته

  –رمحه اهلل  -وسفيان ها هنا سفيان الثوري اإلمام املعروف  :يذهبون إىل رأى سفيان

أتدري ما الفتنة  {فليحذر الذين خيالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم  }:واهلل تعاىل يقول

 (الفتنة الرشك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع يف قلبه يشء من الزيغ فيهلك 

 :لنتأمل يف كالم اإلمام أمحد 

ثم  ملسو هيلع هللا ىلصالصحيح إىل رسول اهلل قال قوال ودعمه بالدليل املبنى عىل السند املتصل  -رمحه اهلل  -اإلمام أمحد  

فوجئ بأناس يذهبون إىل رأى سفيان فأبدى عجبا وقال عجبت لقوم عرفوا اإلسناد وصحته يذهبون إىل رأى 

 : سفيان والرأي يف مقابل النص ال قيمة له، واهلل تعاىل يقول استدل بالقرآن

ف يمكن أن تتعدى بنفسها قال أهل ملا مل يقل خيالفون أمره؟ ألن خال :{فليحذر الذين خيالفون عن أمره }

العلم ألنه ضمنها معنى اإلعراض ضمن هذا التضمني معروف وهو من البالغة ضمن فعل خالف معنى أعرض 

 فلذلك عداه بعن ألنك تقول أعرض عن كذا فلهذا قال 

 أي يعرضون عنه  :{فليحذر الذين خيالفون عن أمره  }

بقوله يطبع عىل  -رمحه اهلل  -والعذاب والعقوبة، وقد فصلها الطربي  والفتنة هنا املحنة :{أن تصيبهم فتنة  }

قال أنه ال يؤمن عليه إذا رد  -رمحه اهلل  -قلبه فال يؤمن أن يظهر الكفر بلسانه فترضب عنقه، يعني كأن الطربي 

 بهم فتنة، أن تصي }قول الشارع أن يتامدى به األمر فيقع يف كفر ثم يظهر عىل فلتات لسانه ثم يقتل ردة 

 : والعذاب األليم يكون يف اآلخرة، ثم قال اإلمام أمحد :{أو يصيبهم عذاب أليم 

أن يقع يف قلبه يشء من  ملسو هيلع هللا ىلصقوله يعني إذا رد بعض قول النبي  :أتدري ما الفتنة الفتنة الرشك لعله إذا رد بعض

 الزيغ والزيغ هو امليل عن احلق فيهلك

  ينطبق عىل جزء الرتمجة -اهلل  رمحه -هذا األثر عن اإلمام أمحد : 

ألن الرتمجة باب من أطاع العلامء واألمراء فيصدق يف حق أيب بكر وعمر األمراء ويصدق يف حق سفيان 

أيب فإن  .العلامء، وليس معنى ذلك أن من صدر منه هذا األمر املخالف للدليل أنه صدر منه عن خطأ مقصود ال
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ا يف اإلمامة يف الدين لكنهام ليسا معصومني وقد اجتهدا اجتهادا ربام كان من مه -ريض اهلل عنهام  -بكر وعمر 

األرجح خالفه وربام صدر منهام بحكم األمارة والوالية من باب السياسة الرشعية فعال ما فعال من محل الناس أو 

 من أمر الناس باإلفراد،

رآه بسبب أنه مل يبلغه الدليل الصحيح لكن  إمام مشهور فهو إذا رأى رأيا فإنام يكون -رمحه اهلل  -وسفيان  

هذا ليس عذرا ملن بلغه الدليل الصحيح يف أن يأخذ قول سفيان أو غري سفيان واملقصود أن هذين األثرين عن ابن 

 عباس وعن اإلمام أمحد ليس فيهام تنقصا للمذكورين فانه صدر ذلك عنهم عن اجتهادا ونية صاحلة 

وأن تقليد العلامء وأنه ال جيوز تقليد العلامء وترك العمل : م أمحد للباب ظاهرةفمناسبة ها األثر عن اإلما

 بالسنة الصحيحة

  ونستفيد منه: -

 حتريم التقليد عىل من بلغه الدليل -

ونستفيد ثانيا جواز التقليد ملن ال يعرف الدليل صح ألن اإلمام أمحد إنام عجب من حال من عرف اإلسناد  -

العامي  أن من مل يعرف اإلسناد وصحته وأخذ برأي إمام معترب فال تثريب عليه، فإذا وصحته فدل ذلك عىل

يا وهو ال حيسن املراجحة بني األدلة، أما من عنده أداة االجتهاد والنظر يف األدلة فعليه أن تمعذور إذا تبع إماما يف ف

  .يتبع ما يرى يف قلبه أنه احلق

أيضا نستفيد من هذا األثر الرد عىل من قال ال إنكار يف مسائل اخلالف بعض الناس يطلق هذه اجلملة عىل  -

عواهنها ويقول ال إنكار يف مسائل اخلالف خالف العلامء رمحة ختري ما شئت اجلملة الصحيحة أن نقول ال إنكار 

با ألنه إذا قيل ال إنكار يف مسائل اخلالف فام من عىل املجتهد أما أن يقال  ال إنكار يف مسائل اخلالف فليس صوا

مسألة فرعية إال وفيها خالف فكأننا بذلك نوصد باب الرتجيح ومعرفة احلق بدليله كأنام يقال لكل أحد اعمل ما 

شئت وختري من الفتاوى ما شئت لكن يقال ال إنكار عىل املجتهد، يعني بمعنى أن اإلنسان إذا اجتهد بأدوات 

املعروفة وأداه اجتهاده إىل نتيجة معينة فإننا ال ننكر عليه ألنه قصد إصابة احلق وطاعة اخلالق سبحانه  االجتهاد

 فنحمده عىل اجتهاده ولو كان خمالفا الجتهاده، 

مون شأن اإلتباع ويأمرون أن األئمة الكبار املتبوعني مل يزالوا يعظ  - يا رعاكم اهلل -وينبغي أن تعلموا 

 والناس مجيعا بإتباع الدليل وعدم التعصب،  وألرسد عليكم بعض النصوص املنقولة عنهمهم تالميذ

- :يقول -رمحه اهلل  -فاإلمام الشافعي  



 أحمد القاضي: د  الشيخ فضيلة                                                             كتاب التوحيد                                                                                                                   شرح 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [7[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

أمجع  شوف(( مل يكن له أن يدعها لقول أحد  ملسو هيلع هللا ىلصأمجع العلامء عىل أنه من  استبانت له سنة رسول اهلل ))  

 مل يكن له أن يدعها لقول أحد  ملسو هيلع هللا ىلصالعلامء عىل أنه من  استبانت له سنة رسول اهلل 

- :-رمحه اهلل  -وقال اإلمام مالك  

فيشري  ملسو هيلع هللا ىلصألنه كان يقول ذلك يف مسجد رسول اهلل (( ما منا إال راد أو مردود عليه إال صاحب هذا القرب ))   

ننا نجتهد برش ما منا إال راد أو مردود عليه لكن العصمة ملن لصاحب هذا إىل قربه ما منا إال راد أو مردود عليه أل

 ملسو هيلع هللا ىلصالقرب 

  -: -رمحه اهلل  -وقال أبو حنيفة  

فعىل الرأس والعني، وإذا جاء عن الصحابة رضوان اهلل عليهم فعىل الرأس  ملسو هيلع هللا ىلصإذا جاء احلديث عن رسول )) 

يعني لسنا ملزمني بام أدى إليه اجتهادهم أما الصحابة  ((والعني،  وإذا جاء عن التابعني فهم رجال ونحن رجال 

   ملسو هيلع هللا ىلصفال شك أن لقوهلم مزية لكوهنم شهدوا التنزيل وصحبوا النبي 

- : -رمحه اهلل  -ومن قول الشافعي أيضا 

  -رمحهم اهلل رمحة واسعة -(( إذا صح احلديث بام خيالف قويل فارضبوا بقويل احلائط )) 

هذا دليل صدقهم وإخالصهم وإهنم ما كانوا يريدون االستكثار من اإلتباع بل إن حمبة إمام املذهب أال توافقه 

فيام خاف فيه الراجح أن كنت متبعا إلمام من األئمة وتبني لك احلق يف قول غري إمامك فمن حمبته والنصح له أال 

  ملسو هيلع هللا ىلص تتابعه عىل قول مرجوح بل اجعل إمامك حممد ابن عبد اهلل

أن يرسخ يف القلب والنفس، وأن نعلم مقتىض شهادة أن حممد رسول اهلل   -أهيا اإلخوان  -هذا املعنى ينبغي 

 تصديقه فيام أخرب، وطاعته فيام أمر، واجتناب ما عنه هنا وزجر، وأال يعبد اهلل إال بام رشع عىل لسانه، 

 :وهذا ال حيملنا عىل الزهد يف العلامء والفقهاء

ع من بعض السفهاء، بعض السفهاء لشدة محلته عىل التعصب واجلمود ينتقل إىل الطرف املقابل يعني كام وق 

يذم التعصب واجلمود فيحمله ذلك عىل النيل من أئمة املذاهب، والطعن يف املذاهب وكتب املذاهب، وهذا باطل 

 غري صحيح

ا خمترصة مما رأوا أنه أدى إليه الدليل وهم يف اجتهدوا يف تقريب العلم ووضعوا متون -رمحهم اهلل  -العلامء  

 هذا جمتهدون رمحهم اهلل فوضعوا هذه املخترصات يف كل مذهب، 

أن يتفقه اإلنسان عىل مذهب معترب فعىل طالب العلم أن يتفقه عىل  ملسو هيلع هللا ىلصوبناء عليه فال ينايف اإلتباع للنبي 

 أصول املذهب السائد يف حملته ومنطقته، 
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لبالد النجدية تفقه عىل مذهب اإلمام أمحد ألنه املعمول به السائد فيها، إذا كان مثال يف بالد فإذا كان مثال يف ا

املغرب تفقه عىل مذهب مالك ألنه السائد املعمول به يف تلك اجلهات، إذا كان يف بالد الشام أو يف بالد املرشق 

د مرص أو مثال بعض بالد املرشق كامليزيا وتفقه اإلسالمي يتفقه عىل مذهب أيب حنيفة ألنه السائد، وإذا كان يف بال

 عىل مذهب الشافعي فحسن، 

ولكن ليس من مقتىض  املذهب أو التفقه عىل مذهب معني أن يصم اإلنسان أذنيه، ويغمض عينيه وال ينطق 

قد وقع يف إال بام جرى به املذهب ال عليه أن يفتح عقله بحيث إذا تبني له احلق يف خالف مذهبه أن يتبعه و إال 

 التعصب املذموم الذي ذمه العلامء، 

فال يليق بطالب العلم أن يبلغه الدليل ثم تأخذه محية أن ينرص املذهب مع بدو الدليل يف خالفه، وهلذا كان 

وغريه كانوا ينسبون أنفسهم إىل مذهب اإلمام أمحد لكنهم  -رمحه اهلل  -األئمة املحققون كشيخ اإلسالم ابن تيمية 

ن املذهب يف مسائل كثرية ومل يزل أهل العلم من املجتهدين يفعلون ذلك ينسبون أنفسهم إىل املذاهب خيالفو

فانه يعرف نفسه بأنه عىل مذهب اإلمام أمحد فروع وأصول  -رمحه اهلل  -املعروفة كاإلمام حممد ابن عبد الوهاب 

لراجح عىل غري ما جرى عليه األصحاب، فعىل ولكن هذا ال يمنعه أن خيتار قوال خالف املذهب بد له فيه الرأي ا

 طالب العلم وعىل كل مؤمن أن ينعتق من أرس التعصب فانه يعني يضل صاحبه عن احلق وال يقول 

يقول هكذا كل قول تأملوا انظروا كيف ينتج التعصب يقول كل قول  - والعياذ باهلل -أحدهم : يعني مثال قال

يقول كل قول  خيالف ما قاله األصحاب ال  -سبحان اهلل  -وخ أو مؤول خيالف ما قاله األصحاب فهو إما منس

قال كل نص خيالف ما قاله األصحاب فهو إما منسوخ أو مؤول، إذا صارت مرجعيته من للنص النبوي املعصوم 

وال لألصحاب هذا ينقض شهادة أن حممد رسول اهلل ألن صار اآلن كالم األصحاب هو الذي حيكم عىل كالم 

أحد أمرين ما دام أنه قد خالف  ما قاله األصحاب فإما أنه  ملسو هيلع هللا ىلصهذا النص الثابت عن النبي فإن  ، وبالتايلملسو هيلع هللا ىلص  حممد

منسوخ يف يشء نسخه وعطله، وإما مؤول يعنى له معنى يوافق ما قاله األصحاب هذا مذموم ال جيوز هذا هذا 

 مناقض لإلتباع، 

ام أنه يوحد اهلل بالعبادة، وحيصل توحيد رب العاملني فيوحد فعىل املؤمن أن خيرج من هذا اآلصار وينعتق وك

باإلتباع ويتبع سيد املرسلني سواء بسواء، والتعصب كام قلت لكم داء دفني، داء مقيت حتى أنه وقع من جراء 

لهم جيوز التعصب املذهبي يف األمة اإلسالمية ما يعني حيزن له اإلنسان كان املتعصبة بلغ هبم األمر إىل أن يقول قائ

ال يصدر إال من ! للحنفي أن يتزوج هيودية أو نرصانية وال جيوز له أن يتزوج شافعية إىل هذا احلد ما هذا هذا

 التعصب املقيت فال جيوز أن يفعل هذا، 
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ويقال إن اثنني تنازعا يف مسألة حتريك اإلصبع يف الصالة وكان أحدمها يرى التحريك واآلخر ال يرى * 

وكرس إصبع ا فصليا فكان أحدمها حيرك إصبعه فلام انفتال من الصالة وسلم اإلمام قام اآلخر التحريك ثم قام

أو أنه ينفث ما يقع يف نفسه من  -عز وجل  -هل هذا يريد احلق هل هذا يريد رضا اهلل ! عياذا باهلل ما هذا صاحبه

 ، -عز وجل  -غيظ ال هذا ليس تعبدا هلل 

قبل منه فذاك، وإن مل يقبل منه فإن  العلم أن جيتهد يف بيان احلق يف مسائل اخلالفعىل طالب فإن  وبناء عليه

فليحسن الظن بمخالفه ويعتقد أنه  هذا ما أدى إليه اجتهاده هذا إذا كان املخالف عنده أسوة من علم وأثارة من 

  .علم

جيادل يف اهلل  - اهلل وإياكمعافانا  - أما إذا كان ال يعتمد عىل يشء كام يقع من بعض السفهاء يعني بعض الناس

 ملسو هيلع هللا ىلصبغري علم وال هدى وال كتاب منري جتده يعني يف املجلس يتكلم يف كبري األمور فإذا قيل له لكن قول رسول اهلل 

كذا وكذا أشاح بوجهه وقال ولو ما هذا هل يقابل كالم اهلل وكالم رسوله بقول ولو، ولو هذا رد لكالم اهلل 

 مام أمحد لعله إذا رد بعض قوله يقع يف قلبه يشء من الزيغ فيهلك، ورسوله كام قال اإل

يتوضأ باملد ويغتسل بالصاع  ملسو هيلع هللا ىلصوقد كان السلف ينكرون أشد النكري عىل بعضهم حني سمع حديثا أن النبي 

ا قال واهلل ال يكفيني فأغلظ عليه وقال له قد كفا من هو أعظم منك فضال وأوفر شعرا، ومنهم من هجر من رد شيئ

بعجالة فهجره بسبب مقالته مثل ولألسف يف هذه األزمنة نرى من يمأل أعمدة الصحف يف  ملسو هيلع هللا ىلصمن كالم النبي 

 ويرد ذلك فإىل اهلل املشتكي،   ملسو هيلع هللا ىلصالطعن يف كالم النبي 

أنه مما يكون يف آخر الزمان أن تنطق الرويبضة فقيل من الرويبضة قال التافه يتكلم يف  ملسو هيلع هللا ىلصوهذا مما أخرب النبي 

لعامة، وبالفعل رصنا نرى الرجل التافه يتكلم الذي ال علم عنده يتكلم يف األمور العامة ذات األثر العام التي أمر ا

 ال ينبغي ال يذكر منها إال من مرجعية علمية معتربة فإىل اهلل املشتكى

 ( ملسو هيلع هللا ىلصعن عدي ابن حاتم أنه سمع النبي :  )ثم قال 

وأبوه حاتم الطائي املشهور بالكرم يرضب به املثل يف الكرم وكان  ،ملسو هيلع هللا ىلصفهو أحد أصحاب النبي   :أما عدى 

ثم وفقه اهلل بأخت عاقلة فام زالت تراسله حتى  ملسو هيلع هللا ىلصعدي قد اعتنق النرصانية وصار ركوسيا ثم فر ملا مكن اهلل لنبيه 

يقرأ  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي وكان عليه صليبا من ذهب فإذا ب ملسو هيلع هللا ىلصويعتنق اإلسالم فدخل عىل النبي  ملسو هيلع هللا ىلصأقنعته بأن يرد عىل النبي 

بمقدمه، وكان جالس عىل وسادة فنزع  ملسو هيلع هللا ىلصففرح النبي  {اختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون اهلل  }هذه اآلية 

الوسادة وألقاها له هكذا تكون الدعوة أهيا األخوة هكذا متتلك القلوب يف حسن االستقبال، والبشاشة ويعني 
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اختذوا  }قائهم بعيدين عن احلق فكان مما قال ملا سمع هذا اآلية إرادة هداية اخللق ال التثريب عليهم وال إب

أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون اهلل واملسيح ابن مريم وما أمروا إال ليعبدوا إهلا واحدا ال إله إال هو سبحانه عام 

  {يرشكون 

 قاهلا عدي عىل البدهية  :فقلت

أن العبادة هو أن  -ريض اهلل عنه  - فئته من أهل الكتاب ظن إال ألنه يرى أن اآلية فيه ويف :إنا لسنا نعبدهم

 : ملسو هيلع هللا ىلصخير راكعا أو ساجدا لألحبار والرهبان، فقال له النبي  

 وهذا من اإلنصاف،   :بىل: أليس حيرمون ما أحل اهلل فتحرمونه وحيلون ما حرم اهلل فتحلونه، فقال"

هم يف حتليل ما حرم اهلل ويف حتريم ما أحل اهلل هذا ألهنم عبدوهم بالطاعة يف أطاعو (:عبادهتم : قال فتلك

 : -أهيا األخوة  -احلديث 

ابن جرير، والبيهقي، والطرباين ، وابن سعد، وابن مردوين، وحسنه شيخ اإلسالم يف كتاب اإليامن،  :رواه

ال من حديث وبعضهم نقل حتسني الرتمذي لكن الصحيح أن عبارة الرتمذي أنه قال هذا حديث غريب ال نعرفه إ

  –رمحه اهلل  -عبد السالم ابن حرب وعطيف ابن أعني ليس بمعروف يف احلديث هذا هو الذي ذكره الرتمذي 

هذا احلديث له طرق يقوى بعضها فإن  فلعل التحسني املنسوب إىل الرتمذى وقع يف بعض النسخ وعموما

  –رمحه اهلل  -بعضا وحسبك بتحسني شيخ اإلسالم ابن تيمية 

فيحلون ما حرم اهلل وحيرمون ما أحل اهلل، أما اليهود  واليهود يعبثون بالرشيعة  -أهيا اإلخوان  -رى النصا

 فوقائعهم يف هذا كثرية لكن أسلوهبم أسلوب احليال

 

 فاليهود إذا أرادوا أن حييلوا أو حيرموا حتايلوا عىل رشع اهلل مل يغريوا اللفظ نصا لكن يتحايلون عليه بأنواع احليل

 : من ذلكو

أي أذابوها وباعوها وأكلوا ثمنها واهلل  مجلوها أن اهلل ملا حرم عليهم شحوم امليتة ملسو هيلع هللا ىلصما أخرب عنه النبي  

 تعاىل إذا حرم شيئا حرم ثمنه فهذه طريقة اليهود 

 ومثل ذلك ملا حرفوا حكم الرجم وجعلوا مكانه التسويد والتحميم التحميم واجللد،  

 : وأما النصارى



 أحمد القاضي: د  الشيخ فضيلة                                                             كتاب التوحيد                                                                                                                   شرح 

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 [11[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه اهلل ـ

 

فإهنم اختذوا دينهم هزوا ولعبا فكان أن أبطلوا الناموس، الناموس أي رشيعة موسى حينام دخل يف  

دينهم رجل يقال له بولس يسمونه القديس بولس فزعم أن من آمن باملسيح إله خملصا فانه يرتبى يعني 

 يصبح بارا ويسقط عنه الناموس وال يلزمه رشيعة، 

املجمع -أن يغريوا يف دينهم ورشعهم عقدوا ما يسمونه باملجمع  ومل يزالوا عىل ذلك كلام أرادوا 

جممع يتنادون له وجيمعون فيه مجيع أساقفة األرض املسكونة هذا سبب تسميته املسكوين  -املسكوين

األرض املسكونة فيجمعون مجيع األساقفة ويزعمون أن روح القدس هو الذي هيدهيم، ويدهلم، 

أليس حيرمون ما ":  ملسو هيلع هللا ىلصا املجمع فله العصمة هكذا معنى قول النبي  ويرشدهم، وأن ما يصدر عن هذ

  "فتلك عبادهتم: بىل، قال: أحل اهلل فتحرمونه وحيلون ما حرم اهلل فتحلونه، فقال

أي جعلوا واملشار والضمري يرجع إىل  قيل إىل النصارى فقط وقيل إيل اليهود والنصارى  :قول اهلل تعاىل اختذوا

 :معا ولكن قوله

يدل عىل ماذا؟ يدل عىل شموله للطائفتني ألن األحبار يف الغالب يطلق عىل علامء : {أحبارهم ورهباهنم }

 اليهود، والرهبان يطلق عىل عباد النصارى

إن ) ما وجه اختاذهم إياهم أربابا؟ ألهنم أعطوهم حق احلكم واحلكم من خصائص اهلل  (:أربا من دون اهلل )  

فوا ذلك لغري اهلل فنازعوا اهلل تعاىل يف الربوبية فهذا رشك يف الربوبية، ثم إن طاعتهم إياهم فهم رص( احلكم إال هلل 

يف ذلك رشك يف العبادة فجمعوا بني املصيبتني رشك الربوبية ورشك العبادة، فأخلوا بتوحيد الربوبية وتوحيد 

 اإللوهية

  

  إذا هذا احلديث مناسب جدا للباب 

أليس حيرمون ما أحل اهلل فتحرمونه، وحيلون ما حرم اهلل فتحلونه : ) من قوله ملسو هيلع هللا ىلص ملا تضمنه من قول النبي

 هذا مطابق جدا للرتمجة( فقال بىل 

  نستفيد من هذا احلديث: -

 أن طاعة العلامء وغريهم يف التحليل والتحريم رشك أكرب، وعبادة هلم -

 ونستفيد أيضا أن التحليل والتحريم حق هلل سبحانه وبحمده -

  ونستفيد أيضا أن من أنواع الرشك رشك الطاعة -
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ملا استدرك وقال إنا لسنا نعبدهم مل يعنف  -ريض اهلل عنه  -عدي فإن  ونستفيد أيضا الرفق يف تعليم اجلاهل؛-

، ومل يقل له يعنى ملا قلت كذا بل علم أنه عنده شبهه فكشفا عنه وراعى حداثة عهده وأنه مقبل عىل ملسو هيلع هللا ىلصعليه النبي  

 م فأجابه جوابا رفيقا ليننااإلسال

وفيه أيضا ما يدل عىل أن العبادة معناها واسع وأهنا ال ختتص بالشعائر من صالة، وصيام، وزكاة، وحج بل  -

 (فتلك عبادهتم ) معناها أوسع وإهنا تشمل الطاعة عموما لقوله 

 ونستفيد أيضا ذم التقليد األعمى والتعصب -

  

  البابونستمع إىل مسائل........... 

 [قراءة املتن ] 

 فيه مسائل 

 تفسري آية النور: األوىل -

 وقد تقدم معنا هذا[: الرشح ] 

 [قراءة املتن ] 

 تفسري آية براءة : الثانية -

 {اختذوا أحبارهم ورهباهنم أربابا من دون اهلل }: نعم هذا طيب آية براءة قول اهلل تعاىل[: الرشح ] 

 [قراءة املتن ] 

 التنبيه عىل معنى العبادة التي أنكرها عدي  : الثالثة -

 {فليحذر الذين خيالفون عن أمره  }: أما آية النور فهي قول اهلل تعاىل[: الرشح ] 

 [قراءة املتن ] 

 التنبيه عىل معنى العبادة التي أنكرها عدى: الثالثة  -

يعلم أن الطاعة يف التحليل والتحريم عبادة  العبادة التي أنكرها عدي هي عبادة الطاعة ما كان[: الرشح ] 

 دخوهلا يف ذلك  ملسو هيلع هللا ىلصفقال له النبي 

 [قراءة املتن ] 

 متثيل ابن عباس بأيب بكر وعمر، ومتثيل أمحد بسفيان: الرابعة  -

 نعم يعني متثيل ابن عباس ينطبق عىل األمراء، ومتثيل أمحد بسفيان ينطبق عىل العلامء [: الرشح ] 
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 [قراءة املتن ] 

حتول األحوال إىل هذه الغاية حتى صار عند األكثر عبادة الرهبان هي أفضل األعامل : اخلامسة واألخرية -

وتسمى الوالية، وعبادة األحبار هي العلم والفقه ثم تغريت األحوال إىل أن عبد من دون اهلل من ليس من 

 الصاحلني، وعبد باملعنى الثاين من هو من اجلاهلني 

نعم هذا يف احلقيقة من عميق فقه الشيخ وإدراكه للواقع يف زمانه أن هذا األمر متادى بالناس حتى [:  الرشح ] 

أي العباد اجلهال فصار كثريا من عامة املسلمني يعظم أرباب الطرق  "عبادة الرهبان"وقعت عبادة الرهبان 

صار أيضا طائفة من املسلمني يقعون يف الصوفية اخلرافيني اللذين ال علم هلم وال معرفة فيعظموهنم ويسيدوهنم، و

فمثل هذه الشائبة قد وقعت يف هذه األمة  ملسو هيلع هللا ىلصالتعصب املذهبي فيقدمون أقوال الرجال عىل قول اهلل وقول رسوله 

 وصيل اللهم عيل نبينا حممد، آله وصحبه أمجعني؛؛لتتبعن سنن من كان قبلكم،  ملسو هيلع هللا ىلصوهو مصداق قول النبي 

 


