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 [1[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ
 

 .الحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل وسلم وبارك على عبده محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين

لِيُل قَ ْولُُو تَ َعاَلى -:رحمو اهلل -ؤلفقال الم ﴿ رُُّسًلا : َوَأْرَسَل اهللُ َجِميَع الرُُّسِل ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِيَن؛ َوالدَّ
 [. 165: النساء] مَُّبشِّرِيَن َوُمنِذرِيَن لَِئًلَّ َيُكوَن ِللنَّاِس َعَلى الّلِو ُحجٌَّة بَ ْعَد الرُُّسِل﴾

لِيُل َعَلى َأنَّ - َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم - َوأَّوُلُهْم نُوٌح َعَلْيِو السًَّلُم، َوآِخُرُىْم ُمَحمٌَّد  َوُىَو َخاَتُم النَِّبيِّيَن؛ َوالدَّ
َنا ِإَلى نُوٍح َوالنَِّبيِّيَن ِمن بَ ْعِدِه﴾: َأوََّلُهْم نُوٌح قَ ْولُُو تَ َعاَلى َنا ِإلَْيَك َكَما َأْوَحي ْ [. 165: النساء] ﴿ ِإنَّا َأْوَحي ْ

يَْأُمُرُىْم ِبِعَباَدِة اهلِل َوْحَدُه، -َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم -وَُكلُّ أُمٍَّة بَ َعَث اهللُ ِإلَْيِها َرُسوال ِمْن نُوٍح ِإَلى ُمَحمٍَّد 
لِيُل قَ ْولُُو تَ َعاَلى َهاُىْم َعْن ِعَباَدِة الطَّاُغوِت؛ َوالدَّ ﴿ َوَلَقْد بَ َعثْ َنا ِفي ُكلِّ أُمٍَّة رَُّسوالا َأِن اْعُبُدوْا الّلَو َواْجَتِنُبوْا : َويَ ن ْ

.  َوافْ تَ َرَ  اهللُ َعَلى َجِميِع اْلِعَباِد اْلُكْ َر بِالطَّاُغوِت َواِايَماَن بِاهللِ . [36: النحل]الطَّاُغوَت﴾ 
ُه ِمْن َمْعُبوٍد َأْو َمْتُبوٍو َأْو ُمطَاوٍ : رَِحَمُو اهللُ تَ َعاَلى- قَاَل اْبُن اْلَقيِِّم  .   َمْعَنى الطَّاُغوِت َما َتَجاَوَ  ِبِو اْلَعْبُد َحدَّ

 .سابق وإن كان أيًضا قد جرى ذلا ذكر ،ذكر الشيخ ىذه ادلسألة ادلتعلقة بإرسال الرسل
 والنذارة ىي االعالم ،البشارة ىي اإلعالم ادلقرون خبرب سارو  :َأْرَسَل اهللُ َجِميَع الرُُّسِل ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِينَ وَ : قولو

 مبشرين من أطاع ، وال شك أن أنبياء اهلل تعاىل بعثوا مبشرين ومنذرين، ىذا الفرق بٌن البشارة والنذارة،ادلقرون خبرب سُلوف
رُُّساًل مَُّبشِّرِيَن َوُمنِذرِيَن لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلى الّلِو ُحجٌَّة } قال تعاىل ، منذرين من عصى اهلل تعاىل بالنار،اهلل تعاىل باجلنة

 ما :إذن احلجة الوحيدة اليت ديكن أن حيتج هبا اآلدميون على رهبم عز وجل أن يقول قائلهم، [165: النساء]{بَبْعَد الرُُّسلِ 
 ، فال يبقى للناس حجة إذا أرسل اهلل تعاىل الرسل، فقطع اهلل تعاىل ىذه احلجة ببعثة الرسل؛جاءنا من بشًن وال نذير

ِبٌنَ  ُكنَّا َوَما }: قال ربنا عز وجل،بد من قيامها فاحلجة الرسالية ال فإذا افرتضنا ، [15: اإلسراء{ ]َرُسواًل  نَببَبَْع َ  َح َّ  ُمَعذِّ
 احملكمات تدل على أن اهلل تعاىل ال يعذب إال من : فما حاذلم؟ نقول، مل تقم عليهم احلجة الرساليةًداأن قوًما أو فر

 ويف غابات ، ويف رلاىل اسرتاليا، كم مناطق نائية على هنر األمازون يف أمريكا اجلنوبية: قد يقول قائل،قامت عليو احلجة
حال   ما، ََثَّ أقوام ماتوا يف الفرتة مل يبلغهم رسالة نيب،وال بدين اإلسالم- صلى اهلل عليو وسلم-أفريقيا مل يسمعوا دبحمد 

  اإليراد؛عن ىذا- صلى اهلل عليو وسلم-أجاب النيب ؛  مات يف صغره؟ ما حال كذا وكذا؟يحال الطفل الذ اجملهول؟ ما
 ليس لو نون ومج، وصيب مات قبل أن يبلغ احلن ،ن يُبع  الرسولأ شيخ فاٍن مات قبل :أربعة حيتجون يوم القيامة) :فقال
 وجيعل نارًا ،فيمتحنهم اهلل تعاىل يوم القيامة:  قال، يارب كذا وكذا: ويقول، فكل يديل حبجتو،ورجل من أىل الفرتةعقل، 
 !(. إياي عصيتم فكيف برسلي؟: قالا، وإن ىم أبو، فإن ىم أطاعوه صلوا، ادخلوا فيها:ويقول

كم الذي نتمسك بو ادلح ىذا ىو ، وأن اهلل تعاىل ال يظلم مثقال ذرة،فنحن نعلم أنو ال يهلك على اهلل إال ىالك
 لِلنَّاسِ  َيُكونَ  لَِئالَّ  }: ونعلم أن اهلل تعاىل ال يوقع عذابًا بأحد ح  يقيم عليو احلجة الرسالية كما قال ىاىنا،ونعتصم بو

،  ويف ىذا دليل على بطالن االحتجاج بالقدر بعض الناس حيتج بالقدر ،[165: النساء { ]الرُُّسلِ  بَبْعدَ  ُحجَّةٌ  اللَّوِ  َعَلى
فالن مِلَ مْل تفعل   يا، كتبو اهلل علييء واهلل ىذا ش: قال؟فالن ملَ عصيت اهلل  يا: إذا قيل لوبعض الناس حيتج بالقدر،
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 [2[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ
 

 فبعض البطالٌن العطالٌن حيتج بالقدر على ترك الواجبات وفعل ؛ ما كتبو اهلل لو كتبو اهلل لفعلتو: قال بو، شلا أمرك اهلليءش
 ألن اهلل تعاىل مل يثبت إال حجة واحدة ديكن أن ؛ ال؟ ويُعذر هبذه احلجة،هد فهل يتم استداللو بالقدر على مرا،احملرمات

لو كان يف ،  [165: النساء]{رُُّساًل مَُّبشِّرِيَن َوُمنِذرِيَن لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلى الّلِو ُحجٌَّة بَبْعَد الرُُّسلِ } :حيتج هبا اآلدميون
 : قال تعاىل: فأخرب اهلل تعاىل عن ىؤالء احملتجٌن بالقدر أهنم يقولون؛ لقبل اهلل حجتهم لكن اهلل رد حجتهم؛القدر حجة

: األنعام]{َسيَبُقوُل الَِّذيَن َأْشرَُكواْ َلْو َشاء الّلُو َما َأْشرَْكَنا َواَل آبَاُؤنَا َواَل َحرَّْمَنا ِمن َشْيٍء َكَذِلَك َكذََّب الَِّذيَن ِمن قَبْبِلِهم}
ولو كان  [148: األنعام { ]بَْأَسَنا َذاُقوا َح َّ  }: َث قال، والكذب ىو سلالفة اخلرب للواقع،ىم كذبًاا فسمى اهلل دعو[148

يعين ، [148: األنعام { ]لََنا فَبُتْ رُِجوهُ  ِعْلمٍ  ِمنْ  ِعْندَُكمْ  َىلْ  ُقلْ  } : َث قال ثالثًا،ذلم حجة يف القدر ما أذاقهم اهلل بأسو
 ال ؟سلكتم ىذا السبيلف ؛ وبناًء على اطالعكم علمتم بأن ىذا مكتوب عليكم،ىل اطلعتم على كتابكم وقدركم السابق

 ،[148: األنعام { ]زَبُْرُصونَ  ِإالَّ  أَنَبُتمْ  َوِإنْ  الظَّنَّ  ِإالَّ  تَبتَِّبُعونَ  ِإنْ }:  إذن حقيقة األمر،قدرىم مسبًقاعلى واهلل ما اطلعوا 
  . البشارة والنذارة وقطع الطريق على االحتجاج على اهلل عز وجل: إذن ىذه ىي مهمة الرسل،حجة لكم يف القدر إذن ال

الدليل على و :َوُىَو َخاَتُم النَِّبيِّينَ - َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم -  َوأَّوُلُهْم نُوٌح َعَلْيِو السًَّلُم، َوآِخُرُىْم ُمَحمٌَّد :قولو
َنا ِإىَل نُوٍح َوالنَِّبيٌَِّن ِمن بَبْعِدهِ } : قولو تعاىلأولية نوح َنا إِلَْيَك َكَما أَْوَحيَبْ صلى اهلل -وقال نبينا ،  [163: النساء]{إِنَّا أَْوَحيَبْ
 إذن فقد ثبت ؛()(أنت أول الرسل إىل األرض :ويقولون لوإن الناس يأتون إىل نوح ) :ورصيف حدي  ال- عليو وسلم

 وخالف ، مضى الفرق بٌن النيب والرسولما وقد ذكرنا لكم يف، عليو السالم أول نيب وأول رسولاهبذين النصٌن أن نوحً 
 ح  ، وىذا يوجد كثًنًا، إدريس عليو السالمىوهبذا يتبٌن خطأ من زعم أن أول األنبياء والعلماء يف ربديد ىذا الفارق، 

 ؛إن الناس يتداولون بعض ادلصورات يسموهنا شجرة األنبياء ويكون مرسوًما فيها إدريس بٌن آدم وبٌن نوح عليو السالم
 .بعد  وأن إدريس جاء فيما، ىو نوح عليو السالم:فهذان النصان يثبتان أن أول األنبياء وأول ادلرسلٌن

 َرُسولَ  َوَلِكنْ } قال اهلل عز وجل، مل يذكره الشيخ ىاىنا- صلى اهلل عليو وسلم-أن خاسبهم زلمد  والدليل على
 ،فال نيب بعده بنص القرآن- صلى اهلل عليو وسلم- إذن آخر األنبياء ىو زلمد ؛[40: األحزاب{ ]النَِّبيٌِّنَ  َوَخااََ  اللَّوِ 

ابُوَن ُكلُُّهْم يَبْزُعُم أَنَُّو َنيبٌّ َوأَنَا ): يف احلدي  الصحيح - صلى اهلل عليو وسلم-وكذلك قال َسَيُكوُن يف أُمَّيِت َثالَثُوَن َكذَّ
 وأدعياء النيب ىذا ، فدعواه باطلة؛-صلى اهلل عليو وسلم- فمن ادعى النبوة بعد نبينا ،()(َخاَاُ النَِّبيٌَِّن الَ َنيبَّ بَبْعِدي
 إىل يومنا ىذا مل يزل ، وقد وقع إدعاء النبوة يف أواخر عهد النبوة،ثالثون- صلى اهلل عليو وسلم-عددىم كما أخرب النيب 
 وبعد وفاتو سجاح واألسود العنسي ،مسيلمة- صلى اهلل عليو وسلم- فممن ادعى النبوة قبل وفاتو ؛أدعياء النبوة يتواردون

ومن ة  ومل يزل خيرج يف مثاين التاريخ من يدعي النبوة كما ادعاىا من تنتسب إليو البايب، بن خويلد األسديطليحةو
 وادلقصود أن يكون ذلك الَدعِّي ، مل يزل يوجد من يدعي النبوة،ينتسب إليو البهائيون وكذلك القديانيون يف الدول الشرقية

                                                           

 (.194)صحيح مسلم ( )

 .صححو األلباين، (2219)سنن الرتمذي ( )
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حصر ذلم كثر وليسوا يف احلسبة ادلقصود من يدعي النبوة   أما اجملانٌن الذين يدعون النبوة فهؤالء ال،لو أتباع وىيلمان
اهلل قد ؛ فمن ىؤالءوال أكذب  ،ثالثون كذابون- صلى اهلل عليو وسلم-يكون لو أتباع وطائفة فهؤالء كما قال النيب 

 .قد أكذهبم- صلى اهلل عليو وسلم-أكذهبم ونبيو 
يَْأُمُرُىْم ِبِعَباَدِة اهلِل َوْحَدُه، -َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم -وَُكلُّ أُمٍَّة بَ َعَث اهللُ ِإلَْيِها َرُسوال ِمْن نُوٍح ِإَلى ُمَحمٍَّد : قال

َهاُىْم َعْن ِعَباَدِة الطَّاُغوِت وَُكلُّ أُمٍَّة بَ َعَث اهللُ ِإلَْيِها َرُسوالا   ِإالَّ  أُمَّةٍ  ِمنْ  َوِإنْ } إي واهلل، أقام اهلل احلجة على كل أحد، :َويَ ن ْ
  .[24: فاطر{ ]َنِذيرٌ  ِفيَها َخاَل 

يَْأُمُرُىْم ِبِعَباَدِة اهلِل َوْحَدُه، -َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم -وَُكلُّ أُمٍَّة بَ َعَث اهللُ ِإلَْيِها َرُسوالا ِمْن نُوٍح ِإَلى ُمَحمٍَّد : قال
َهاُىْم َعْن ِعَباَدِة الطَّاُغوتِ  َوَما أَْرَسْلَنا ِمن قَبْبِلَك ِمن رَُّسوٍل ِإالَّ } : يقول اهلل عز وجل،مجيًعاىذه دعوى األنبياء ::َويَ ن ْ

 .ىذا مشروع األنبياء مجيًعا،  [25:األنبياء]{نُوِحي إِلَْيِو أَنَُّو اَل إَِلَو ِإالَّ أَنَا فَاْعُبُدوِن 
 ال :[36: النحل]﴿ َوَلَقْد بَ َعثْ َنا ِفي ُكلِّ أُمٍَّة رَُّسوالا َأِن اْعُبُدوْا الّلَو َواْجَتِنُبوْا الطَّاُغوَت﴾ :  قَ ْولُُو تَ َعاَلى:قال

َ الرُّْشُد ِمَن }:  واجتناب الطاغوت كما قال، األمر بعبادة اهلل:الركيزتٌن مًعاىاتٌن اقرتان بد من  يِن َقد تَبَّبَبٌنَّ اَل ِإْكرَاَه يف الدِّ
ال ديكن إال أن جيمع اإلنسان ،  [256: البقرة]{اْلَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َويَُبْؤِمن بِالّلِو فَبَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثَبَقىَ 

بد من الرباءة من الشرك   فال، واإلديان باهلل الذي حيصل بو التحلية، الت لية بو الكفر بالطاغوت الذي حيصل:مريناألبٌن 
 فالكفر بالطاغوت ، إال اهلل: َث تتمتها باإلديان باهلل عز وجل، ال إلو: الشهادةيت وىذا ىو ادلوافق للشق األول من مجل،سباًما

 ىذان أمران ، واحدآنٍ  وال ديكن أن يتصور مؤمن باهلل وبالطاغوت يف ،واإلديان باهلل قضيتان متالزمتان ال انفكاك بينهما
نَبَنا َوَبَدا ِبُكمْ  َكَفْرنَا اللَّوِ  ُدونِ  ِمنْ  تَبْعُبُدونَ  َوشلَّا ِمْنُكمْ  بَُبَرآءُ  إِنَّا لَِقْوِمِهمْ  قَاُلوا ِإذْ  }،ال جيتمعان َنُكمُ  بَبيَبْ  َواْلبَبْغَضاءُ  اْلَعَداَوةُ  َوبَبيَبْ

بد من اإلديان باهلل   ال، لقد كانوا مؤمنٌن باهلل ولكن ما كانوا موحدين باهلل،[4: ادلمتحنة{ ]َوْحَدهُ  بِاللَّوِ  تَبْؤِمُنوا َح َّ  أََبًدا
 .وحده

ُه ِمْن َمْعُبوٍد َأْو َمْتُبوٍو َأْو : رَِحَمُو اهللُ تَ َعاَلى- قَاَل اْبُن اْلَقيِِّم  :قال َمْعَنى الطَّاُغوِت َما َتَجاَوَ  ِبِو اْلَعْبُد َحدَّ
 طغى ومعىن ، صيغة مبالغة من الطغيان: وأصل الطاغوت لغة، يف الواقع ىو أحسن وأمجع تعريف للطاغوتىذا :ُمطَاوٍ 
 {:اْلَماءُ  َطَغى َلمَّا}  ،[11: احلاقة{ ]اجْلَارِيَةِ  يف  َ َْلَناُكمْ  اْلَماءُ  َطَغى َلمَّا إِنَّا }: كما قال اهلل عز وجل، أي ذباوز:يءالش

 فالطغيان معناه ، أي السفينة{:اجْلَارِيَةِ  يف } ، أي  لنا أسالفكم{:َ َْلَناُكمْ } ،أي ذباوز منسوبو ادلعتاد يف قصة الطوفان
هُ  :بقولو- ر و اهلل- وذلذا عرَّفو ابن القيم ،التجاوز حده،  يتجاوز أن ال ديكن ،كل إنسان لو حد :َما َتَجاَوَ  ِبِو اْلَعْبُد َحدَّ

 . فكل إنسان لو حد،()(اْخَسْأ فَبَلْن تَبْعُدَو َقْدَركَ ) : قالالبن صياد- صلى اهلل عليو وسلم-كما قال النيب 
ُه ِمْن َمْعُبودٍ  :قال  أما لو ، يعين شلن رضي أو دعا إىل عبادة نفسو:ن معبودمبادلقصود  :َما َتَجاَوَ  ِبِو اْلَعْبُد َحدَّ

ُعبدوا   ألهنم ما؛وال يدخلون ربت ىذا احلدآء،  برزير فعيسى عليو السالم وأمو والع، فهو برئ؛كان معبوًدا بغًن رضاه
                                                           

 (.2924)مسلم ، (1354)صحيح الب اري ( )
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 [4[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ
 

 لعبادة اأن يكون دع:  إما-كما سيفصلو الحًقا- إذن من معبود ، وادلالئكة أيًضا ما عبدوا برضاىم، حاشا وكالم،برضاه
 .نفسو أو رضي أن يعبده غًنه

 كما حيصل من األحبار والرىبان وعلماء السوء الذين حيلون ،يف غًن ىدى من اهلليُتبع يعين :  َأْو َمْتُبووٍ :قال
قول اهلل  وىو يقرأ- صلى اهلل عليو وسلم- دلا دخل الصحايب عدي بن حاا على النيب ،احلالل وحيرمون احلالل فيتبعوىم

يا رسول اهلل ما عبدوىم، ) :قال[  31: التوبة]{ازبََُّذواْ َأْحَباَرُىْم َورُْىَبانَبُهْم أَْربَابًا مِّن ُدوِن الّلِو َواْلَمِسيَح اْبَن َمْرََيَ }  :تعاىل
:  وحيرمون عليهم احلالل فيتبعوىم قال،أمل يكونوا حيلون ذلم احلرام فيتبعوىم:  قال-ظن أن العبادة ىي الركوع والسجود-
 وإفساد الدين ،، وكذلك علماء السوء الذين يسوغون للناس أو للحكام احلكم بغًن ما أنزل اهلل( فتلك عبادهتم: قال،بلى

 . فكذلك يدخلون يف حد ادلتبوع،وتسهيل الشهوات
 ودعا إىل طاعتو يف خالف ما ،أي من كان لو سلطان فأطيع على غًن ىدى من اهلل عز وجل :َأْو ُمطَاوٍ : قال

 .جيمع أنواع الطغيان- ر و اهلل- فإنو يدخل يف حد الطاغوتية، فهذا التعريف الذي ذكره ابن القيم ؛أمر اهلل
 .واهلل أعلم

 


