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 ٱ ٻ ٻ

 

 والثالثون الثامنالدرس 

 

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

 : إىل يوم الدين أما بعد

كتاب التوحيد الذي هو حق اهلل ] تعاىل يف كتابه  -رمحه اهلل  -يقول شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب  

 :قال[ عيل العبيد 

 باب

لَم   }:قول اهلل تعاىل 
َ

ِينَ  إَِل  تَرَ  أ ُهم   يَز ُعُمونَ  اَّلذ نذ
َ

نزَِل  بَِما آَمُنوا أ
ُ

ا إََِل َك  أ نزَِل  َوَم
ُ

نَ  َقب لَِك  ِمن أ ُدو ن يُرِي
َ

 أ
وا اُغوتِ  إَِل  َيَتَحاَكُم وا َوقَد   الطذ ِمُر

ُ
ن أ

َ
وا أ ُفُر َك  ِ  ي ي َطانُ  َوُيرِيدُ  بِه ن الشذ

َ
ُهم   أ ًدا َضََلًل  يُِضلذ  [06:النساء] { بَعِي

ِسُدوا َل  لَُهم   قِيَل  إَِذا }: وقوله  ر ِض  ِف  ُتف 
َ الُوا اْل  َما قَ لُِحونَ  ََن نُ  إِنذ  [11:البقرة] { ُمص 

ا }: وقوله  ََلِحَه َد إِص  ر ِض َبع 
َ ِف اْل  ِسُدوا  ُتف   [60:األعراف] { َوَل 

مَ  }: وقوله  فَُحك 
َ

ةِ  أ اهِلِيذ َ  [66:املائدة]  { ۚ  َيب ُغونَ  اْل 

قال  ،((ال يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا ملا جئت به: )) قال ملسو هيلع هللا ىلصعن عبد اهلل ابن عمرو أن رسول اهلل  

 .رويناه يف كتاب احلجة بإسناد صحيح ،حديث صحيح :النووي

اليهودي نتحاكم إىل حممد ألنه : كان بني رجل من املنافقني ورجل من اليهود خصومة، فقال) وقال الشعبي  

عرف أنه ال يأخذ الرشوة وقال املنافق نتحاكم إىل اليهود لعلمه أهنم يأخذون الرشوة فاتفقا عىل أن يأتيا كاهن يف 

لَم   }:يه فنزلتجهينة فيتحاكام إل
َ

ينَ  إَِل  تَرَ  أ ِ َّلذ أحدمها : اآلية، وقيل نزلت يف رجلني اختصام، فقال { يَز ُعُمونَ  ا

، وقال اآلخر إىل كعب ابن األرشف ثم ترافعا إىل عمر فذكر له أحدمها القصة فقال للذي مل ملسو هيلع هللا ىلصنرتافع إىل النبي 

 .(نعم فرضبه بالسيف فقتله: أكذلك؟، قال: ملسو هيلع هللا ىلصيرىض برسول اهلل 
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 [الرشح ] 

بسم اهلل الرمحن الرحيم احلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل وسلم وبارك عىل عبده ونبيه حممد وعيل آله وصحبه  

 :أمجعني أما بعد

أمل تر إىل الذين يزعمون  }: فقد قال شيخ اإلسالم حممد ابن عبد الوهاب يف كتاب التوحيد باب قول اهلل تعاىل

 اآليات  {أهنم آمنوا بام أنزل إليك وما أنزل من قبلك 

  هذا الباب -رمحه اهلل  -عقد الشيخ : 

ليبني أن من لوازم الشهادتني التحاكم إىل اهلل ورسوله أن من لوازم الشهادتني اللتني مها التوحيد واإلتباع 

أصل التوحيد  ضه واستغنى عنهام بسوامها فقد ناقكم إىل اهلل ورسولالتحاكم إىل اهلل ورسوله، وأن من ترك التحا

 . واستدل عىل ذلك بجملة من اآليات واألحاديث واآلثار اآليات األول هي ما جعله الشيخ ترمجة للباب

 

 "ألن حال هؤالء  ؛واإلنكار ،وهذا االستفهام استفهام للتعجب ،ملسو هيلع هللا ىلصواخلطاب للنبي  :"أمل تر

 ،املذكورين يقتيض العجب منهم والنكري عليهم

ما يستخدم الزعم يف   ا  وغالب ،أي يدعون :ويزعمون :"أمل تر إىل الذين يزعمون أهنم آمنوا بام أنزل إليك "

عم يف احلقائق غالبا ما يعرب بالزعم يف الدعاوى التي تفتقر إىل بينات، وربام عرب بالز ،الدعاوى التي تفتقر إىل  بينات

   .لكن األعم األغلب أن يعرب بالزعم يف ما حيتاج إىل بينة، وفيام يكون موضع مسائلة وهتمة ،املستقرة

 : "أمل تر إىل الذين يزعمون أهنم آمنوا بام أنزل إليك وما أنزل من قبلك "

وخالفهام فالقوم يدعون أي التوراة واإلنجيل  :"وما أنزل من قبلك" هو القرآن العظيم،  :"ما أنزل إليك"

لكن األمر ليس كذلك ألن هؤالء طائفة من  ،اإليامن بام أنزل اهلل تعاىل من كتاب أي أهنم يتظاهرون باإليامن

 : املنافقني كام سيأيت وصف اهلل حاهلم بام ييل

تحاكم إيل ال :إحدى صفاهتم هذه إذا(: يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به : ) أوال

ما جتاوز به  -كام تقدم معنا مرارا  -: والطاغوت، الطاغوت ما علمهم بوجوب الكفر به التحاكم إىل الطاغوت 

العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وهو مشتق من الطغيان الذي هو التجاوز والطاغوت هاهنا كام سيدل 

والقاعدة عند املفرسين أن العربة بعموم اللفظ ال  ،لكن اآلية أعم ،كعب ابن األرشف عليه حديث آت هو
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العربة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب فقد تنزل آية من اآليات يف واقعة معينة فال يقتىض  .بخصوص السبب

العربة  .هذا اختصاص تلك القضية العينية هبذا احلكم بل ما دل عليه اللفظ بعمومه فانه ينسحب عىل مجيع إفراده

  .ظ ال بخصوص السبببعموم اللف

إذا الكفر بالطاغوت واجب كام دلت عىل  (:يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ) 

 ، ذلك اآليات الكثر 

أي هبذا املسلك يستهوهيم الشيطان، ويغوهيم فيتيههم تيها بعيدا  (:ويريد الشيطان أن يضلهم ضالال بعيدا) 

 : الضياع والتيه عن الطريق احلق واهلدى، وتتمة هذه اآليةالضالل بمعنى التيه وهو 

إذا هذا هو الوصف (: وإذا قيل هلم تعالوا إىل ما أنزل اهلل وإىل الرسول رأيت املنافقني يصدون عنك صدودا) 

هو أهنم إذا دعوا إىل التحاكم إىل ما أنزل اهلل وإىل الرسول صدوا وأعرضوا وأشاحوا بوجوههم إذا هذا  :الثاين

 ،الوصف الثاين

هذا هو  (:فكيف إذا أصابتهم مصيبة بام قدمت أيدهيم ثم جاءوك حيلفون باهلل إن أردنا إال إحسانا وتوفيقا) 

 ملسو هيلع هللا ىلصوهو أهنم إذا وقعت عليهم بلية ومصيبة، وانكشف أمرهم، وافتضح جاءوا إىل النبي  :الوصف الثالث

وباطنها  ،ونحو ذلك من الدعاوى الذي ظاهرها الرباءة ،حمعتذرين أهنم إنام أرادوا اإلحسان، والتوفيق، والصل

 .اخلبث واإلساءة

  [كتاب التوحيد]من ذكر هذا الباب يف  -رمحه اهلل  -هذه اآليات مناسبة ملا أراد الشيخ:  

ورسوله، إذ أن فيها أن مقتيض اإليامن بام أنزل اهلل من كتاب، وما أنزل عىل نبيه من هدى وبيان التحاكم إىل اهلل 

فقد ناقض شهادة أن ،  وما أتى به الرسول فليس بمؤمنوذم التحاكم إىل الطاغوت، وأن من أعرض عام أنزل اهلل

 .ال اله إال اهلل وأن حممد رسول اهلل

 نجد أهنا تنطبق عىل فئات متعددة ،هذه اآلية العظيمة عند التأمل فيها : 

اللذين اشتغلوا بعلم الكالم وتركوا علوم  ،عىل املتكلمني -رمحه اهلل  -فقد طبقها شيخ اإلسالم ابن تيمية  

املتكلمني أعجبوا بعلوم اليونان ومنطق اليونان وقدموا األدلة العقلية عىل الدالئل النقلية فإن  ؛الكتاب والسنة

ومن شاهبهم فشاهبوا املنافقني هبذه الصفات فلو عقدنا مقارنة لوجدنا أن هؤالء املتكلمني من اجلهمية واملعتزلة 

 :كذلك يقعون يف ما وقع فيه هؤالء املنافقون، تأملوا 
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وكذلك املتكلمون يقولون نحن ( بام أنزل إليك وما أنزل من قبلك )ألهنم مجيعا يزعمون أهنم آمنوا : أوال (1

 مؤمنون نحن من مجلة املسلمني، نحن من أهل القبلة فالزعم حاصل من الطرفني

املتكلمون يتحاكمون ال إىل الكتاب والسنة وما ( أن يتحاكموا إىل الطاغوت  يريدون: ) طيب األمر الثاين  (2

 : جاء يف الوحيني وإنام

  ،يتحاكمون إىل منطق أرسطو، وعلوم اليونان، واملقدمات التي يسموهنا عقلية 

   ثم بعد ذلك يستدعون نصوص الكتاب والسنة فإن هي وافقت ما دلتهم عليه عقوهلم ومقدماهتم

 :  اعتربوها أدلة مساندة وإن هي عارضت ما توصلوا إليه استعملوا معها أحد طريقنيقبلوها و

  إن كان قالوا ال يؤخذ بأحاديث اآلحاد يف مسائل االعتقاد ال يؤخذ بأحاديث اآلحاد يف مسائل

 االعتقاد وأهدروا النص، 

  التأويل فلووا أعناق وإن كان حديثا متواترا أو آية حمكمة قالوا البد من التأويل، سلكوا مسلك

يريدون أن يتحاكموا إىل الطاغوت  )النصوص لتوافق ما أملته عليهم قوهلم إذا شاهبوا هؤالء هبذا 

  (وقد أمروا أن يكفروا به 

، وأمرنا أن نكتفي بام أنزل اهلل من كتابه، وما علم نبيه وقد هنانا اهلل تعاىل عن مضاهاة اللذين كفروا من قبل

الشيطان سوغ هلؤالء املتكلمني فإن  من هدى وبيان وال شك أن هذا من إضالل الشيطان هلم وتزيينه هلم ملسو هيلع هللا ىلص

علوم القول وزخرفها هلم وأهنا هي التي حيصل هبا العلم القطعي اليقيني وال واهلل ما حصلوا العلم القطعي 

 .اليقيني بمسلكهم ذلك بل كانوا يف غاية االضطراب والتناقض

َك : )قوله تعاىلثم يف   (3 ن وَن َع دُّ فِقِنَي يَُص ي َت ال ُمَنا
َ

ُسوِل َرأ ُ ِإَوَل الرذ َل اَّللذ نَز
َ

ا أ ا إَِلٰ َم ِيَل لَُهم  َتَعالَو  إَِذا ق
إذا قيل هلؤالء املتكلمني هلموا إىل علوم الكتاب والسنة إذا صاح هبم أهل احلديث وقالوا  .(ُصُدوًدا

والتحاكم إىل اآلثار أشاحوا بوجوههم وقالوا ونبذوا أهل السنة بألقاب ، ملسو هيلع هللا ىلصاملرجع كتاب اهلل وسنة نبيه 

 السوء وقالوا أنتم حشوية نوابت وسخروا منهم

م إَِذا فََكي َف }: ثم أيضا يف قوله  (4 َصاَبت ُه
َ

ِصيَبة   أ َمت   بَِما مُّ ي ِديِهم   َقدذ
َ

ِ  ََي لُِفونَ  َجاُءوكَ  ُثمذ  أ ِاَّللذ َا إِن   ب ن َرد 
َ

ِلذ  أ  إ
َسانًا ِيًقا إِح  فإهنم يدعون أهنم  ؛هؤالء املتكلمون شاهبوا املنافقني يف هذه اخلصلة، [06:النساء] { َوتَو ف
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إن أردنا إال إحسانا )ويقول قائلهم  ،بني األدلة النقلية واألدلة العقلية ،زعموا ،سلكوا هذا املسلك للتوفيق

  .(وتوفيقا 

نة التي عقدها ونظر هبا بني حال هؤالء املتكلمني وحال أولئك هبذه املقار -رمحه اهلل  -فأحسن الشيخ 

 املنافقني السابقني، 

ولعيل أضيف يف هذا املقام فئة ثالثة تشابه هؤالء وهم منافقوا الزمان اللذين يطلق عليهم علامنيني أو 

  :ليرباليني

قلوهبم ال تتوجه إىل الكعبة فإهنم قوم حيملون أسامء أهل اإلسالم عبد اهلل وعبد الرمحن وحممد ولكنهم 

واىل مكة، وإنام تستقبل الغرب فهم مفتونون بالغرب يف ثقافاهتم، وآداهبم، واقتصادهم، واجتامعهم وغري 

 : لوجدنا أهنم يشاركون سلفهم هبذه األوصاف -أهيا اإلخوان  -ذلك لو تأملنا 

فهم يزعمون أهنم أمنوا بام أنزل إليك وما أنزل من قبلك يقولون نحن من مجلة املؤمنني ثم ماذا؟ إذا أتينا 

نَ )إىل الواقع واىل التطبيق نجد أهنم  يُدو ن يُرِ
َ

َكُموا أ اُغوتِ  إَِل  َيَتَحا لطذ فهم معجبون بفالسفة الغرب، ( ا

وزعامئهم الغرب أو الرشق حتى عىل أن عىل ألسنتهم ذكر هؤالء وقل أن يذكروا آية أو  ومنظرهيم، وقادهتم،

يُدونَ )حديثا أو يستشهدوا بقول لعامل من األمة فهم يف الواقع  ن يُرِ
َ

وا أ اُغوتِ  إَِل  َيَتَحاَكُم يريدون تطبيق ( الطذ

يكون االقتصاد ربويا، يريدون أن يشاكلوا  القوانني الوضعية، وتغيري حال املرآة يف املجتمع، ويريدون يعني أن

ُد } :الغرب والرشق يف مجيع أحواهلم وينزعوا صبغة اهلل التي صبغ هبا اهلل عباده املؤمنني، وكام قال اهلل ُيرِي َو
ًدا ََلًل بَعِي ُهم  َض ن يُِضلذ

َ
ي َطاُن أ  ، { الشذ

َل لَُهم  )اتقوا اهلل وارجعوا  ،ا هلموقالو ،من أهل العلم واإليامن ،إذا صاح هبم مواطنوهم وأهلوهم إَِذا قِي
ُصُدوًدا وَن َعنَك  َُصدُّ ل ُمَنافِِقنَي ي ي َت ا

َ
ُسوِل َرأ ِإَوَل الرذ  ُ َل اَّللذ نَز

َ
ا أ ا إَِلٰ َم ويسخرون  هيزئونفإذا هبم  ،(َتَعالَو 

وكأهنم يعني مل يبلغوا مبلغهم من الثقافة واإلطالع  ،بأهل العلم ورجال احلسبة، وينظرون إليهم نظرة دونية

 ( فكيف إذا أصابتهم مصيبة بام قدمت أيدهيم )يزدروهنم، ثم ماذا أيضا  ،وغري ذلك

نحن نريد أن ( جاءوك حيلفون باهلل إن أردنا إال إحسانا وتوفيقا ) إذا وقعت هلم فتنة أو خافوا سخطة  

م يف الواقع يثلمون الدين وهيدمون أركانه مهام زوقوا العبارات نحسن العالقات نحن نريد كذا وكذا وه
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وذوقوها فإهنم يف احلقيقة سلكوا مسلكا كمسلك أولئك فينبغي لنا أهيا اإلخوان أن نعترب هبذه اآليات 

 .العظيامت ونعلم أن اهلل تعاىل ما أبقى ذكرها إال لكي ننتفع هبا عىل الدوام

 

  ونستفيد من هذه اآليات: -

أنه ال جيوز تقديم كالم أحد كائن من كان عىل  ،أنه ال جيوز تقديم كالم أحد عىل كالم اهلل ورسوله: والأ -

 كالم اهلل ورسوله

: -عز وجل  -مع الرضا والتسليم قال ربنا  ملسو هيلع هللا ىلصونستفيد أيضا وجوب التحاكم إىل كتاب اهلل وسنة رسوله  -

 {فال وربك ال يؤمنون حتى حيكموك فيام شجر بينهم ثم ال جيدوا يف أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليام  }

ونستفيد أن من حتاكم إىل غري رشع اهلل واقتضاه فليس بمؤمن كام وصف اهلل حال هؤالء  ولو ادعى دعوى  -

 اإلصالح أو التطوير أو العرصنه أو غري ذلك فإهنا دعوى باطلة

نستفيد كذلك أيضا أن من غري ما أنزل اهلل فهو طاغوت، ومن حتاكم إليه فقد حتاكم إىل الطاغوت مهام و -

سامه بأي اسم، وان سامه مثال حقوق اإلنسان، وان سامه احلرية الدينية، وان سامه املساواة بني اجلنسني، وإن سامه 

 د حتاكم إىل طاغوتبأي اسم من األسامء املزوقة فمن حتاكم إىل غري رشع اهلل فق

 {وقد أمروا أن يكفروا به  }ونستفيد منه أيضا وجوب الكفر بالطاغوت وقول اهلل  -

يا ولتعلموا  {ويريد الشيطان أن يضلهم ضالال بعيدا }ونستفيد أيضا وجوب احلذر من مكائد الشيطان  -

الل ال يقول هذا األفضل وهذا األحسن اهلل أن الشيطان ال يقول ألتباعه هلموا إىل الضالل أقبلوا عىل الض رعاكم

 ويزين ذلك بشتى العبارات 

وإذا قيل  }كذلك أيضا نستفيد أن من دعي إىل رشع اهلل فأعرض فهو منافق ملا أخرب اهلل تعاىل به من هؤالء  -

رشع اهلل فإذا قيل ألحد هلم إىل  {هلم تعالوا إىل ما أنزل اهلل وإىل الرسول رأيت املنافقني يصدون عنك صدودا 

فقال ال نتحاكم إىل القانون االنجليزي والفرنيس أو غري ذلك فهذا منافق حيث ارتىض أو قدم غري رشع اهلل عليه 

 عىل رشع اهلل

 نستفيد أيضا ما أسلفنا ذكره من مشاهبة املتكلمني للمنافقني يف هذا املسلك  -
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ن نبني لكم هاتني اللفظتني أ؛ ولعلنا  هذا املسلكونستفيد أيضا مشاهبة العلامنيني والليرباليني للمنافقني يف -

 :فإن  ألن منكم من قد ال يعرف أصلهام ومها كلمة علامين وليربايل

  مأخوذة من العلمنة وال يصح أن يقال علامنيني فالنسبة ليست إىل العلم، العلم مهم براء، : "علامين"كلمة 

وإنام النسبة إىل العامل أي الدنيا إذ أن أصل  هذه اللفظة ي اللغة االنجليزية معناها الدنيوية أي بمعنى أهنا 

أو  ،بمقابل الدينية وذلك أن النصارى الغربيني يقسمون املجتمع إىل رجال دين اللذين هم رجال الكهنوت

وال يعدون ذلك ، وهنم علامنينيودنيويني يسم ،اللذين ينطوون حتت عباءة الكنيسة ،(اإلكلريوس) رجال

ويقال  ،وحقيق أن تسمى الدنيوية حتى ال يشتبه األمر بالعلم ،فالنسبة يف قولنا علامين إىل العامل أي الدنيا ،سبة

 لكن عىل كل حال قد شاع هذا املصطلح،  ،الدنيوية بدال من العلامنية

اة بحيث يظل يف أحسن األحوال سلوك شخصيا لكن ال شأن له إقصاء الدين عن أمور احلي واملراد بالعلامنية

بأمور الدنيا من الثقافة، والسياسة، واالقتصاد، وعلم االجتامع وغري ذلك من مناحي احلياة ال دخل للدين يف هذا 

 كام تسمعون هذا كثريا عىل ألسنتهم، 

 

  الليربالية"أما لفظة"  

ية، وهو مذهب فكرى  يدعو إىل التحرر من كل يشء، وأال فهي مأخوذة من أصل كلمة معناها يعني احلر

ال بدين وال برشع، وإنام يفعل ما يمليه عليه عقله ورأيه  ،يكون اإلنسان مستأرسا وال متقيدا وال منضبطا بأي يشء

ره فسموا أنفسهم هبذا االسم الذي ظاه ؛أنه ال يلزم اإلنسان دين وال أن يتبع ما جاءت به األنبياء يفرتض فهو

يعني هي حقيقة  ،لكنها حرية منفلتة ،وكلمة حرية تبدو حمببة للنفوس ،ألن معنى الليربالية أي احلرية ؛جذاب

 ينبغي أن تعرف الليربالية باالنفالت املطلق كام فرسها منظروها أنفسهم بأهنا تعني االنفالت املطلق، 

وال شك أن هذا مناقض ألصول الديانات إذ أن الدين هو املنهج والرشيعة التي يسلكها العبد يف سبيل إرضاء 

 ربه فعلينا احلذر من هؤالء ومن هؤالء 

 

  وإذا قيل هلم ال تفسدوا يف األرض قالوا إنام نحن  }: -عز وجل  -قول اهلل  -رمحه اهلل  -ثم ذكر الشيخ

  {مصلحون 

  :واإلفساد نوعانأيضًا، افقون هؤالء هم املن
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 إفساد حيس مادي  

 وإفساد معنوي  

وأهيام أشد خطرا؟ الثاين أشد خطرا ألن األول احليس املادي يتعلق باملمتلكات وما يمكن استصالحه أما 

اإلفساد املعنوي فانه يتعلق بالعقائد والقيم واألخالق يشء قد يموت عليه الشخص فيمتد أثره حال الدار 

 : وعىل كل حال فكال اإلفسادين مذموم فاهلل تعاىل يقول ،ةاآلخر

 أي للمنافقني  (:وإذا قيل هلم )

أي ال تفسدوا فيها بالكفر وأنواع املعايص وأيضا ال تفسدوا فيها بالوشاية والسعاية (: ال تفسدوا يف األرض)

 بالسوء لإلرضار بأهل اإليامن 

 يعني ما نحن فيه إصالح وليس بفساد هكذا خيل هلم (:قالوا إنام نحن مصلحون )

  

 فهذه اآلية مناسبة للباب 

 ألهنا يف احلقيقة تدل عىل أن من دعا إىل التحاكم إىل غري ما أنزل اهلل فقد أفسد يف األرض من دعا إىل التحاكم 

ط إىل غري ما أنزل اهلل يف أي مرفق من مرافق احلياة فقد أفسد يف األرض أيام إفساد حيث رصف الناس عن الرصا

 .املستقيم إىل دروب ومسالك ضالة

 

 فنستفيد من هذه اآلية: -

  .التحذير من التحاكم إىل األنظمة الوضعية املخالفة للرشيعة اإلسالمية -

ويظهر عليه أثر  ،تقدون أهنم مصلحون؛ فال تعجب إذا رأيته ينافح عن فكرتهأن الضالني يع ،نستفيد ثانيا -

  .واألمر ليس كذلك ،ألنه ربام رأى يف حقيقة نفسه أنه مصلح ؛الغرية واحلمية

التحذير من اإلعجاب بالرأي؛ يعني ال جتزم إال بنص معصوم أما إذا كان جمرد رأى فضع  ،نستفيد أيضا -

من الناس فإن  وافقك فاحلمد هلل وإال فهيئ نفسك للرجوع إىل احلق متى استبان لكن فإ نفسك حتت سلطة النص

( وإعجاب كل ذي رأى برأيه : ) ذلك من أسباب اعتزال الناس قال ملسو هيلع هللا ىلصمن يعجب برأيه، وهلذا جعل النبي 

لخطأ هذا فيام ال فاعتزل تلك الفرق فينبغي لإلنسان أهيا اإلخوان أن يوطن نفسه عىل اهتام رأيه وأن رأيه قابل ل

  ملسو هيلع هللا ىلصنص فيه يعنى بني أم إذا كان ثم نص فاحلمد هلل العصمة باالعتصام بكتاب اهلل وسنة نبيه 
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 :أيضا نستفيد فائدة عظيمة وهو أن كل معصية يف األرض فهي فساد، وتأملوا قول أخوة يوسف ملا قيل -

قالوا تاهلل لقد علمتم ما جئنا )إىل أن قالوا  (أيتها العري إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون )  

 إذا الرسقة فساد كل معصية فهي فساد ( لنفسد يف األرض 

 وأيضا هذه اآلية تفيدنا عدم االغرتار بأقوال أهل البدع واألهواء وان زخرفوها بدعوى اإلصالح  -

 

 : -رمحه اهلل  -ثم نقل املصنف 

 {إصالحها وال تفسدوا يف األرض بعد  }:قوله تعاىل: 

 هذه ناهية،  :"ال" 

 كام أسلفنا اإلفساد يكون بالرشك واملعايص أو اإلتالف،  :"وال تفسدوا"

بام صلحت األرض باإليامن الذي جاء به األنبياء فاألرض تصلح حقا بام أتى به أنبياء اهلل  :"بعد إصالحها"

 اهم نبيهم عن اإلفساد يف األرض بعد إصالحهاتعاىل من اإليامن، والرشائع العادلة، واألخالق القويمة وهلذا هن

 

 فمناسبة هذه اآلية للباب أيضا واضحة 

فهؤالء اللذين يدعون جمتمعاهتم  وهو أن من حتاكم إىل غري رشع اهلل فقد أفسد يف الرص بعد إصالحها، 

اإلسالمية إىل حماكاة الغرب والرشق والسري عىل خطاهم هم يف احلقيقة يدعون إىل اإلفساد يف األرض بعد 

ما تأيت به الشعوب من وسائل فإن  إصالحها، وكل هذا أهيا اإلخوان كام ال خيفى عليكم ال يتناول النافع املفيد

ك يتبادل فيه الناس املنافع  ويأخذ بعضهم من بعض، وإنام الكالم فيام يتعلق وأدوات وصناعات هذه أمر مشرت

أغنانا أيام غنية عن غرينا فال جيوز أن نستبدل  -سبحانه وتعاىل  -اهلل فإن  بالعقائد، واألخالق، والقيم، واملبادئ

 الذي هو أدنى بالذي هو خري 

 

  نستفيد من هذه اآلية : 

 فساد األرض ويقابل ذلك أن الطاعة سبب صالحها ما تقدم أن املعايص سبب 

نستفيد عىل وجه اخلصوص أن احلكم بغري ما أنزل اهلل إفساد يف األرض فإذا جاء هؤالء ونفروا أهل  -

اإلسالم من تطبيق احلدود مثال وقالوا كيف يقتل تزهق نفس القاتل كيف تقطع يد السارق هذه قسوة هذه وحشية 
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علينا أن نعلم أهنم هم املفسدون حقا وأن اإلصالح هو بإتباع ما رشع اهلل فإن  املزخرف كام يدعون هبذا الكالم

حٌد يقام يف األرض خري )) الذي هو أعلم بمن خلق فال نتأثر هبذه الدواعي بل نعلم فسادها وهلذا جاء يف حديث 

فاحلياة والصالح  {أويل األلباب  ولكم يف القصاص حياة يا }: نعم وكام قال اهلل(( من أن متطروا أربعني صباحا 

   -عز وجل  -هو بالتزام رشع اهلل 
 

- :يقول -رمحه اهلل  -أنقل لكم كالم أليب بكر ابن عياش 

إىل أهل األرض وهم يف فساد فأصلحهم اهلل به فمن دعا إىل خالف ما جاء به فهو من  ملسو هيلع هللا ىلصإن اهلل بعث حممد )  

  -رمحه اهلل  -أحسن التنظري ( املفسدين يف األرض 

 [بدائع الفوائد ] يف  -رمحه اهلل  -وقال ابن القيم 

وكل رش يف  ،وطاعة رسوله ،وعبادته ،وجد كل صالحا يف األرض فسببه توحيد اهلل ،من تدبر أحوال العامل) 

 (له ورسو ،والدعوة إىل غري اهلل ،فسببه خمالفة رسوله ،وغري ذلك ،وتسليط عدو ،وقحط ،وبالء ،وفتنة ،العامل
 

  (أفحكم اجلاهلية يبغون ) -عز وجل  -قول اهلل  -:تعاىل -رمحه اهلل  -ثم نقل املصنف 

- (:ومن أحسن من اهلل حكام لقوم يوقنون )  :تتمة اآلية

 هذا استفهام فيه مهزة االستفهام وهو استفهام إنكاري للتوبيخ،  (:أفحكم) 

اجلاهلية يف الواقع هي كل ما خالف اإلسالم كل ما خالف اإلسالم فهو جاهلية ولكنها  (:أفحكم اجلاهلية )

 : اجلاهليةفإن  ، وذلك لعموم اجلهل فيها، وإالملسو هيلع هللا ىلصتطلق اصطالحا تارخييا عىل الفرتة التي سبقت بعثة نبينا حممد 

ال لبالل يا ابن للرجل الذي ق ملسو هيلع هللا ىلصقد تظهر عىل األفراد، وقد تظهر عىل املجتمعات، وقد قال النبي  

 فقد تظهر خالل اجلاهلية عىل بعض األفراد ( إنك امرؤ فيك جاهلية ) السوداء قال 

( أربع يف أمتي من أمر اجلاهلية هي فيهم إىل يوم القيامة )  ملسو هيلع هللا ىلصوقد تظهر عىل املجتمعات كام قال النبي  

ة زمنية ولكنها من حيث وذكر اخلصال األربع التي مرت بنا فدل ذلك عىل ان اجلاهلية ال ختتص بفرت

وال ) لنساء النبي  -عز وجل  -كام قال اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصاالصطالح التارخيي هي الفرتة التي سبقت بعثة نبينا حممد 

فتلكم هي اجلاهلية األوىل ولكن قد تقع جاهليات الحقة وألن مرد ذلك ( تربجن تربج اجلاهلية األوىل 

 (. أفحكم اجلاهلية يبغون ) إىل اجلهل 
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 أي يريدون ويطلبون ويشتهون،  :"يبغون"ومعنى 

 وهذا االستفهام للنفي ألن جوابه ال أحد إذا كان اجلواب بال فاالستفهام للنهى، (:ومن أحسن) تتمة اآلية 

 أي ال أحد أحسن إذا االستفهام للنهى،  (:ومن أحسن) 

هذا ال يدل عىل أن يف الطرف الثاين حسن ألن أفعل التفضيل ال يقتىض وجود  (:ومن أحسن من اهلل حكام ) 

ُب : )-عز وجل  -فضل يف الطرف املقابل أمل يقل اهلل  َحا ص 
َ

ةِ  أ نذ َ ئِذ   اْل  َو َم ا َخي    ي َتَقرًّ س  نُ  مُّ َس ح 
َ

هل  (َمِقيًَل  َوأ

 :يقول -عز وجل  -الطرف األخر الذي هم أصحاب النار عندهم يشء من خري أو حسن ال يشء البتة فكون اهلل 

َسنُ  َوَمن  ) ح 
َ

ِ  ِمنَ  أ ا اَّللذ ًم م   ُحك  ال يدل عىل أن املسألة موازنة  ومرجحة ال يلزم من هذا أن يكون يف ، (يُوقُِنونَ  ل َِقو 

َسنُ  َوَمن  )ما أنزل اهلل، والسوء كله فيام ناقض ما أنزل اهلل الطرف اآلخر حسن بل احلسن كله يف  ح 
َ

ِ  ِمنَ  أ  اَّللذ
ا ًم َِّقْومٍ  ُحك 

هو اخلري واهلدى فكل مؤمن كل  -عز وجل  -يعني لقوم يؤمنون ويعلمون أن ما عند اهلل  (:يُوقُِّنونٍٍَل 

 مؤمن استقر اإليامن يف قلبه يعلم يقينا بأن حكم اهلل صالح لكل زمان ومكان وأمة ال خياجله يف هذا شك،
بسابق علمه وتدبريه أنزل رشعا صاحلا مصلحا لألفراد واملجتمعات ال  -سبحانه وتعاىل  -يعلم أن اهلل  

 (ن أحسن من اهلل حكام لقوم يوقنونوم)  :ن الصور هلذا قال اهللخياجلهم يف هذا شك وال يستتمه صورة م

 

 إذا هذه اآلية مناسبة جدا للباب : 

فقد ابتغى حكم اجلاهلية أن من طلب التحاكم إىل  -عز وجل  -إذ أن فيها أن من طلب التحاكم إىل غري اهلل 

س ثم إال حكام حكم اهلل وحكم اجلاهلية فقد طلب حكم اجلاهلية إذا لي -عز وجل  -غري اهلل إىل غري حكم اهلل 

 فقط هدى وضالل 

 

 نستفيد من هذه اآلية: -

 وجوب حتكيم رشع اهلل -

 ونستفيد أيضا أن كل ما خالف رشع اهلل فهو من حكم اجلاهلية  -

 ونستفيد أيضا فضل الرشيعة وكامهلا وصالحها بشهادة رب العاملني -
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نبذ رشيعة اهلل استعاض عنها بالقوانني  -عز وجل  -ونستفيد أيضا ان حتكيم القوانني الوضعية كفر باهلل  -

   –عز وجل  -الوضعية أن هذا كفر باهلل 

 :-رمحه اهلل تعاىل  -ثم ذكر املصنف 

  قال ( ه ال يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا ملا جئت ب: ) قال ملسو هيلع هللا ىلصعن عبد اهلل ابن عمرو أن رسول اهلل

 النووي حديث صحيح رويناه وبعضهم يكتبها رويناه يف كتاب احلجة بإسناد صحيح

فهو اإلمام املعروف حميى الدين أبو زكريا حييى ابن رشف النووي نسبة إىل نوى قرية من قرى  :أما النووي 

رياض ] أشهرها  الشام وهو إمام عامل مصنف مشهور مشارك يف مجيع العلوم علومه وكتبه نافعة سيارة ومن

] كانت وفاته سنة ست مئة وست وسبعون للهجرة، أما الكتاب الذي أحال إليه النووي فهو كتاب [ الصاحلني 

الفتح ابن  أليبوإنام كتاب احلجة عىل تارك املحجة[ احلجة يف بيان املحجة ] وليس كتاب [ احلجة عىل تارك املحجة

  ،إبراهيم املقديس

ابن أيب عاصم والبغوي، : فقد أخرجه من املصنفني من ييل الواقع فيه نزاع يف ثبوته، يف  :إال أن هذا احلديث

لبيهقي، وأبو وأخرجه احلكيم الرتمذى، وأبو القاسم األصبهانى، وا ،واخلطيب، وصححه اخلطيب البغدادي

لألربعني ]   ابن رجب احلنبيل يف رشحه -رمحه اهلل  -السجزي حسن غريب إال ابن رجب نعيم، والطرباين، و

قل تصحيح هذا احلديث بعيد جدا ذكره يف أالتي انتخبها النووي يف أربعينه ألن هذا من األحاديث [ النووية 

وذلك ألنه قد انفرد به نعيم ابن محاد املروذي، واختلف عليه يف إسناده كام أن فيه عقبة  ؛ [جامع العلوم واحلكم]

م حتى يكون ال يؤمن أحدك) ه وتضعيفه إال أن معناه صحيح بن أوس البرصي فاحلديث حمل نزاع يف تصحيح

عن من مل يكن هواه تبعا ملا جاء به  ،أقول اإليامن الواجب ،اإليامن الواجب ملسو هيلع هللا ىلصفنفى النبي ( هواه تبعا ملا جئت به

 ؛وهذا معنى صحيح ،ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

 -رمحه اهلل  -[ تيسري العزيز احلميد  ]وهلذا قال الشيخ سليامن ابن عبد اهلل ابن حممد ابن عبد الوهاب صاحب 

  مثال ذلك؟ ما ،معناه صحيح قطعا وان مل يصح إسناده واصله يف القرآن كثري يعني هذا املعنى يف القرآن كثري  :قال
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ٰ : )قال اهلل تعاىل  ِمُنوَن َحّتذ َِك َل يُؤ  ا  فَََل َوَرب  َحرًَج نُفِسِهم  
َ

ُدوا ِف أ بَي َنُهم  ُثمذ َل ََيِ َشَجَر  ُموَك فِيَما  ِ ك  َُيَ
لِيًما ُِموا تَس  ا قََضي َت َويَُسل  مذ ِ نُفِسِهم  )معنى اآلية هو معنى احلديث  ،[06:النساء] (م 

َ
ِف أ ُدوا  ُثمذ َل ََيِ

لِيًما ُِموا تَس  ا قََضي َت َويَُسل  مذ ِ  .ار هواهم تبعا ملا جاء بهإذا ص( َحرًَجا م 

َواَءُهم   : )ومما يؤيده أيضا قول اهلل تعاىل  ه 
َ

بُِعوَن أ َما يَتذ نذ
َ

لَم  أ لََك فَاع  َتِجيُبوا  م  يَس  ِن  َفإِن لذ َضلُّ ِممذ
َ

َوَمن  أ
  ِ َن اَّللذ ِ ِ ُهًدى م  ي  ُه بَِغ َبَع َهَوا فدل ذلك عىل منافاة هذا لإليامن طيب ما املقصود  ،[66:القصص] (اتذ

 باهلوى املقصود باهلوى يعني ما متيل إليه النفس وحتبه، 

 يا رعاكمأن حيب ما أمر اهلل به رسوله، ويكره ما هنا اهلل عنه ورسوله، واملقصود ( تبعا ملا جئت به ) وقوله  

اهلل أن يمتثل األوامر حتى لو وجد يف نفسه ثقال فانه إذا فعل األوامر ولو وجد يف نفسه ثقال وترك 

املالهي ولو وجد يف نفسه رغبة فيها دليل عىل تقديمه حماب اهلل وحماب رسوله عىل هوى نفسه، فلو قال 

أو الفرج احلرام أو غري ذلك إنسان يعنى أجد يف نفيس هوى يف مثال الوقوع يف املحرم من املال احلرام 

يقال كال وجود هذه الغريزة ال ينقد  ملسو هيلع هللا ىلصلكنني أدعه هلل فهل هذا يدل عىل أنه مل يكن هواه تبعا ملا جاء به 

إيامنك بل يدل هذا عىل صحة اإليامن أنك أطرحت هوى نفسك والتزمت بأمر اهلل، وامتثلته واجتنبت 

 هنيه فهذا دليل اإليامن

 للباب ظاهرة  فمناسبة هذا احلديث 

 إذ أهنا تدل عىل نفى اإليامن عن من مل يمتثل أمر اهلل ومل يطمئن إىل رشعه

 ونستفيد منها ما ييل: -

؛ وهذا هو أهيا اإلخوان حيصل باملجاهدة والدربة ربام كان اإلنسان يف  ملسو هيلع هللا ىلصوجوب حمبة ما جاء به الرسول  -

كن باملجاهدة جيعل اهلل احلسن حسنا، والقبيح وقت من األوقات يمتعض أو يكره بعض ما جاءت فيه السنة ل

حلق اللحى بعض الناس يرى  فيها مجاال ويرى  -مثال  -: قبيح فلينشا اإلنسان عىل هيئة معينة، أرضب لكم مثال

فيها حضارة ومتدنا، وإذا قيل له أعفي حليتك وجد يف نفسه غضاضة وكره هلذا اليشء لكنه إذا جاهد نفسه وتأمل 

، وكل يف ذلك يف بقية املأمورات ملسو هيلع هللا ىلصتطيب نفسه فيام بعد وحيب حمبوبات اهلل وحمبوبات نبيه  ملسو هيلع هللا ىلصحممد أن هذا هدى 
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واملنهيات فهذا أحيانا حيصل يف الدربة وبعض الناس يكون من البداية ممتثال عىل الفطرة قريبا من الفطرة  فال حيتاج 

  ملسو هيلع هللا ىلصقابل كام قلنا وجوب حمبة ما جاء به النبي ، وباململسو هيلع هللا ىلصإىل عناء شديد ألن جيعل هواه تبعا ملا جاء به النبي 

فإن  نقول أيضا من الفوائد وجوب بغض ما خالف ما جاء به النبي ص؛ فليكن حبك يف اهلل وبغضك يف اهلل -

 هذه أوثق عرى اإليامن 

 وفيه أيضا انتفاء اإليامن الواجب عن من مال هبواه عام جاء به رسول اهلل -

 حتى يكون هواه تبعا ملا جئت به)أن اإليامن يتفاضل ويزيد وينقص ألن هذه املسألة أيضا نستفيد فائدة وهى  -

 يتفاوت فيها الناس تفاوتا بالغا فلهذا دل عىل أن أهل اإليامن يتفاضلون وان اإليامن يزيد وينقص  ( 

نستفيد أيضا أن اإليامن التام يستلزم املوافقة التامة ظاهرا وباطنا وهذا أصل من أصول أهل السنة واجلامعة  -

أن العمل قرين اإليامن ال ينفكان  ال يمكن أن يتصور إيامن بال عمل فألجل ذا قال أهل السنة اإليامن قول وعمل 

عن مسمى اإليامن فال واهلل ال يمكن يوجد إيامن يف القلب ال وقالت املرجئة اإليامن اعتقاد بالقلب وأرجئوا العمل 

 يستدعي وال يستوجب عمال وكل ما كان لإليامن يف القلب أتم كان العمل أتم 

نستفيد أيضا انتفاء اإليامن الواجب عن أهل البدع واألهواء والفساق؛ ألهنم مل جيعلوا هواهم تبعا ملا جاء به -

 منحرفة، وإنام مالوا إىل مناهج ملسو هيلع هللا ىلص

نستفيد أيضا أهيا اإلخوان واألخوات أن حمبة األشخاص واألعامل واألمكنة واألوقات متعلقة بكامل  -

اإليامن، ونقص ذلك نقص يف اإليامن؛ يعني مزاج املؤمن يتكيف تكيفا إيامنيا حيب حمبوبات اهلل حيب من األزمنة 

ب من األشخاص ومن الذوات املتقني واملحسنني شهر رمضان، وحيب من األمكنة مكة واملدينة وبيت املقدس، حي

 والصابرين كل من أحبهم اهلل أحبهم، واهليئات حيب السجود ألن اهلل حيبه، وهكذا حيب الدعاء ألن اهلل تعاىل حيبه 

 وقال الشعبي : ثم قال 

 : إمام مشهور معروف وهو عامر ابن رشاحيل الكويف قال: الشعبي

 يعني نزاع : (كان بني رجل من املنافقني ورجل من اليهود خصومة )

عرف أنه ال يأخذ  ملسو هيلع هللا ىلصما شاء اهلل ما الذي محل اليهودي إىل الرتافع النبي  (:فقال اليهودي نتحاكم إىل حممد)

لم الرشوة  واملقصود بالرشوة هو ما يعطاه احلاكم من أحد املتخاصمني ليحصل عىل مراده فكأن هذا اليهودي ع

 :فقال اليهودي نتحاكم إىل حممد) ملسو هيلع هللا ىلصسيحكم له وإال فليس هذا تعظيم للنبي  ملسو هيلع هللا ىلصأن احلق يف جانبه وأن النبي 
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قال نتحاكم إىل اليهود لعلمه أهنم  -عياذا باهلل   - (:عرف أنه ال يأخذ الرشوة، وقال املنافق نتحاكم إىل اليهود 

 لبذل الرشوة ليحصل له مراده يعرف طبيعة القوم، وأنه كان مستعدا( يأخذون الرشوة

يعني ملا اختلفا كان البد من حل وسط فكان أن هداهم (: فاتفقا عىل أن يأتيا كاهن من جهينة فيتحاكام إليه

الشيطان إىل أن يتحاكام إىل كاهن من جهينة والكهان كام سبق معنا موجودون يف كل حي من أحياء العرب يكون 

 يوحي إليه،  ألحدهم رئي من اجلن من الشياطني

  -رمحه اهلل  -اآليات التي صدر هبا الشيخ  (:أمل تر إىل الذين يزعمون )فنزلت 

  ابن جرير وكذلك أخرجه الواحدي بإسناد صحيح إال  :وهذه القصة أخرجه -أهيا اإلخوان  -هذا احلديث

 أنه مرسل يعني مرسل سقط صحايب وأخرجه البغوي معلقا عن الشعبي 

  ظاهرةومناسبته للباب 

ألن فيها أن التحاكم إىل غري رشع اهلل ينقض اإليامن باهلل االستدالل هبذه اآلية وأن هذه اآلية نزلت خلصوص  

 . هذا السبب فنفى اهلل اإليامن عن من حتاكام إىل غري رشعه وزهد برشعه

 ونستفيد من هذه القصة أو من هذا األثر: -

 وجوب التحاكم إىل رشيعة اهلل: أوال -

 تفيد أن التحاكم إىل غري رشع اهلل ينايف اإليامن ونس -

 نستفيد أيضا فائدة عظيمة وهى أن املنافقني أخبث من اليهود  -

 .ونستفيد أيضا دناءة اليهود ألخذهم الرشوة، وخداع املنافقني لبذهلم الرشوة -

فالرايش بادئ  ،والرائش بينهاملعن اهلل الرايش واملرتيش  ؛وسعاية ونستفيد أيضا حتريم الرشوة  أخذا وإعطاء   -

 كلهم داخلون يف اللعنة ،الرشوة  واملرتيش من يقبلها والوسيط بينهام الرائش

ونستفيد أيضا شدة كراهة املنافقني وأشباههم حلكم اهلل ورسوله؛  يعني آثر هذا املنافق يتحاكم إىل كاهن من  -

 .جهينة 

 عني؛؛وصىل اهلل عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه أمج


