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 الرحيم حمـٰنبسم اهلل الر 

 :س اهلل روحهقد   1الشيخ حممد بن عبد الوهاب قال

 :أربع مسائلتعلم جيب علينا اعلم رمحك اهلل أنه 
 .العلم ، وهو معرفة اهلل ، ومعرفة نبيه ، ومعرفة دين اإلسالم باألدلة :األولى
 .العمل به :الثانية
 .الدعوة إليه :الثالثة
 .ذى فيهالصرب على األ :الرابعة

إال الذين آمنوا  *في خسر ـل اإلنسان إن *والعصر ، الرحيم  محـٰنبسم اهلل الر  :تعاىل والدليل قوله
 .ات وتواصوا باحلق وتواصوا بالصربوعملوا الصاحل

 .لو ما أنزل اهلل حجة على خلقه إال هذه السورة لكفتهم :قال الشافعي رمحه اهلل تعاىل
 فاعلم أنه ال، والدليل قوله تعاىل  2العلم قبل القول والعمل باب :اىلرمحه اهلل تعوقال البخاري 

   

                                           
من اجملددين ملا اندرس من معامل دين اإلسالم يف شبه اجلزيرة العربية يف القرن الثاين عشر اهلجري ، أحيا اهلل به الدين  الشيخ حممد 1

هـ ،  1221هـ وتويف سنة  1111كالمه يف العقيدة مبثوث يف كتبه ، ولد الشيخ حممد سنة إىل يومنا هذا ، ونفع به ومبؤلفاته ،  
 .اجلزيرة العربية عياٌل عليه إىل يومنا هذاوكل من جاء بعده من علماء 

عقيدة الشيخ »للشيخ عبد اهلل بن عبد الرمحـٰن البسام ، وانظر لزاما كتاب « علماء جند خالل مثانية قرون»انظر ترمجته يف كتاب 
 .للشيخ د. صاحل بن عبد اهلل العبود« حممد بن عبد الوهاب السلفية

عبد اللطيف بن عبد الرمحـٰن بن حسن بن حممد بن عبد الوهـاب رمحه اهلل ، وهي مثبتة يف  مة حافلة بقلم حفيده الشيخـوله ترج
 (.934 - 1/372« )الدرر السنية يف األجوبة النجدية»( ، وكذا يف 924-3/373« )جمموعة الرسائل واملسائل النجدية»

 .«صحيح البخاري»من  «كتاب العلم» 2
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اهلل واستغفر لذنبك إال   إلـٰه

 .ول والعملـفبدأ بالعلم قبل الق ، 1

 :هبنوالعمل  هذه املسائلثالث تعلم  علم رمحك اهلل أنه جيب على كل مسلم ومسلمةا

اًل ، بل أرسل إلينا رسواًل ، فمن أطاعه دخل اجلنة ، ومن ومل يرتكنا مه أن اهلل خلقنا ورزقنا :األولى
كم كما أرسلنا إىل علي رسلنا إليكم رسواًل شاهًداإنا أعصاه دخل النار ، والدليل قوله تعاىل 

وبيالً  فرعون الرسول فأخذناه أخًذا فعصى *فرعون رسوالً 
2. 

والدليل ، يب مرسل ـوال ن مقرب كٌ ـال مل  ك معه أحد يف عبادته ، شر  أن اهلل ال يرضي أن ي   :الثانية
د هلل فال تدعوا مع اهلل أحداً وأن املساجقوله تعاىل 

3. 

أقرب ولو كان ،  اهلل ورسوله وز له مواالة من حاد  جيال  ووّحد اهلل أن من أطاع الرسول :الثالثة
ون من حاد اهلل ورسوله ولو  ال جتد قومًا يؤمنون باهلل واليوم اآلخر يواد قريب ، والدليل قوله تعاىل

كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخواهنم أو عشريهتم أولئك كتب يف قلوهبم اإلميان وأيدهم بروح منه 
ويدخلهم جنات جتري من حتتها األهنار خالدين فيها رضي اهلل عنهم ورضوا عنه أولئك حزب اهلل 

 .9نأال إن حزب اهلل هم املفلحو 

                                           
 . 14 :سورة حممد 1
 . 11 – 11 :سورة املزمل 2
 . 13 :سورة اجلن 3
 . 22 :سورة اجملادلة 9
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خملصاً له الدين ، وبذلك أمر اهلل  وحده أن تعبد اهلل أن احلنيفية ملة إبراهيم علم أرشدك اهلل لطاعتها
ا خلقت اجلن واإلنس إاّل ليعبدونومال تعاىل كما ق،  مجيع الناس وخلقهم هلا 

ومعىن ،  1
 .يعبدون يوحدون

دعوة غريه  هى عنه الشرك وهوـة ، وأعظم ما نوهو إفراد اهلل بالعباد م ما أمر اهلل به التوحيدـوأعظ
اعبدوا اهلل وال تشركوا به شيًئاو قوله تعاىل معه ، والدليل 

2. 

  ؟اليت جيب على اإلنسان معرفتها ما األصول الثالثة :قيل لك فإذا
 . ونبيه حممداً  ودينه معرفة العبد ربه :فقل

 3؟من ربك :فإذا قيل لك
ليس يل معبود سواه ، والدليل  معبودي مجيع العاملني بنعمه ، وهو ريب اهلل الذي رباين ورىب :فقل

 .واحد من ذلك العامل اوأن ، وكل ما سوى اهلل عامل  ،  احلمد هلل رب العاملني قوله تعاىل

  ؟مب عرفت ربك :إذا قيل لكف
 والقمر ، ومن خملوقاته السماوات السبع والشمس والنهار الليل بآياته وخملوقاته ، ومن آياته :فقل

ومن آياته الليل والنهار والشمس والدليل قوله تعاىل  فيهن وما بينهما ، اومواألرضون السبع 
تعبدون م إياهنـتوالقمر ال تسجدوا للشمس وال للقمر واسجدوا هلل الذي خلقهن إن ك

وقوله ،  9
وات واألرض يف ستة أيام مث استوى على العرش يغشي الليل اإن ربكم اهلل الذي خلق السمتعاىل 

                                           
 . 11 :سورة الذاريات 1
 . 31 :سورة النساء 2
 .هذا شروع يف بيان األصل األول 3
 . 37 :سورة فصلت 9
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ق واألمر تبارك اهلل رب طلبه حثيثًا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره أال له اخللوالنهار ي
العاملني

1. 
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم  تعاىلوالرب هو املعبود ، والدليل قوله 

فأخرج به من  * الذي جعل لكم األرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء تتقونلعلكم 
م تعلموننـتأنداداً وأهلل فال جتعلوا الثمرات رزقا لكم 

اخلالق هلذه  :تعاىل قال ابن كثري رمحه اهلل ، 2
 3.هو املستحق للعبادة األشياء

ومنه الدعاء واخلوف والرجاء ، اإلحسان و واإلميان  اإلسالم مثل وأنواع العبادة اليت أمر اهلل هبا
 والنذر والذبح واالستغاثة واالستعاذة واالستعانة واإلنابة واخلشية واخلشوع ةوالرهب والرغبة والتوكل

هلل وأن املساجد ، والدليل قوله تعاىل كلها هلل تعاىل هبا   يت أمر اهللـوغري ذلك من أنواع العبادة ال
 له تعاىلكافر ، والدليل قو   ركٌ شفهو م   شيئًا لغري اهلل هافمن صرف من،  فال تدعوا مع اهلل أحًدا

 ه عند ربه إنه ال يفلح الكافرونا آخر ال برهان له به فإمنا حسابإلـٰهً ومن يدع مع اهلل
9 . 

وقال ربكم ادعوين استجب لكم إن يل قوله تعاىل والدل،  1(الدعاء مخ العبادة) :ويف احلديث
ديت سيدخلون جهنم داخرينالذين يستكربون عن عبا

1. 
                                           

 . 19 :سورة األعراف 1
 . 22 – 21 :سورة البقرة 2
 هو:تفسري اآلية يف المه متام ك، و  باختصارالشيخ كالم اإلمام ابن كثري رمحه اهلل ذكره  3

 .، فبهذا يستحق أن يعبد وحده وال ي ْشر ك به غ ريه.. ، ورازقهم وساكنيها ومضمونه: أنه اخلالق الرازق مالك الدار
 . 117 :سورة املؤمنون 9
 (.: )الدعاء هو العبادة قوله  ويغين عنه، « ضعيف الرتمذي»( ، ينظر 3371حديث ضعيف ، رواه الرتمذي ) 1

( ، وغريهم عن 11919« )الكربى»( ، والنسائي يف 3323( ، وابن ماجه )1974( ، وأبو داود )2414ي )رواه الرتمذ
 «.صحيح أبـي داود»، وصححه الشيخ األلباين يف رضي اهلل عنه النعمان بن بشري 
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م مؤمننينـتإن ك ختافون وخافون   فال ودليل اخلوف قوله تعاىل 
2. 

حلًا وال يشرك بعبادة ربه لقاء ربه فليعمل عماًل صا يرجوفمن كان ودليل الرجاء قوله تعاىل 
أحًدا

3. 
ننيم مؤمنـتوعلى اهلل فتوكلوا إن كودليل التوكل قوله تعاىل 

ومن يتوكل على اهلل فهو  وقال،  9
حسبه

1. 
نوا وكا رهًباو  اإهنم كانوا يسارعون يف اخلريات ويدعوننا رغبً  قوله تعاىل اخلشوعو  ودليل الرغبة والرهبة

لنا خاشعني
1. 

 ختشوهم واخشوينفاليل اخلشية قوله تعاىل ودل
7. 

موا لهوأسل   وأنيبوا إىل ربكمودليل اإلنابة قوله تعاىل 
3. 

 4.فاستعن باهلل نـتاستع إذا :حلديث، ويف ا إياك نعبد وإياك نستعنيتعاىل  ودليل االستعانة قوله
 .ذ برب الناسقل أعو و ،  قل أعوذ برب الفلقودليل االستعاذة قوله تعاىل 
 .1مإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكودليل االستغاثة قوله تعاىل 

                                                                                                                    
 . 12 :سورة غافر 1
 . 171 :سورة آل عمران 2
 . 112 :سورة الكهف 3
 . 23 :سورة املائدة 9
 . 3 :قسورة الطال 1
 . 42 :سورة األنبياء 1
 . 112 :سورة البقرة 7
 . 19 :سورة الزمر 3
 لأللباين. «صحيح الرتمذي»( ، وهو يف 1/323( ، وأمحد )2111رواه الرتمذي ) 4
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ال شريك له * هلل رب العاملني قل إن صاليت ونسكي وحمياي وممايتيل الذبح قوله تعاىل ودل
2. 

 3.لعن اهلل من ذبح لغري اهلل :لسنةن اوم
مستطريايوفون بالنذر وخيافون يوماً كان شره ودليل النذر قوله تعاىل 

9. 

معرفة دين اإلسالم باألدلة ، وهو االستسالم هلل بالتوحيد ، واالنقياد له بالطاعة ،  :األصل الثاني
واإلحسان ، وكل مرتبة هلا أركان ،  ميانواإل اإلسالم :رك وأهله ، وهو ثالث مراتبـوالرباءة من الش

، وإيتاء حمدا رسول اهلل ، وإقام الصالة ـ، شهادة أن ال إلـٰه إال اهلل وأن م فأركان اإلسالم مخسة
شهد اهلل أنه ال إلـٰه إال ، فدليل الشهادة قوله تعاىل  الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج بيت اهلل احلرام

هو العزيز احلكيم ال  إئماً بالقسط ال إلـٰه هو واملالئكة وأولوا العلم قا
 ال  ال معبود حبق إ :، ومعناها 1

 .اهلل
مثبتاً العبادة هلل وحده ال شريك له يف عبادته   :)ال إلـٰه( ، نافياً مجيع ما ي عبد من دون اهلل ، )إال اهلل(

 .كما أنه ال شريك له يف ملكه
إال الذي  *ن إبراهيم ألبيه وقومه إنين براء مما تعبدو  وإذ قال اىلوضحها قوله تعوتفسريها الذي ي  

فإنه سيهدين * وجعلها كلمة باقية يف عقبه لعلهم يرجعون فطرين
الكتاب  أهل قل يا وقوله،  1

                                                                                                                    
 . 4 :سورة األنفال 1
 . 113 – 112 :سورة األنعام 2
 .رضي اهلل عنهبن أيب طالب ( عن علي 1473رواه مسلم ) 3
 . 7 :سورة اإلنسان 9
 . 13 :سورة آل عمران 1
 . 23 – 21 :سورة الزخرف 1
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 اوال يتخذ بعضنا بعضا أرباب يئاً تعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم أن ال نعبد إال اهلل وال نشرك به ش
ولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمونمن دون اهلل فإن ت

1.  

م ـت  ـن  لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما ع عاىلقوله ت أن حممداً رسول اهلل يل شهادةودل
ريص عليكم باملؤمنني رؤوف رحيمح

2. 

 نه هنىــتناب ما عـــديقه فيما أخرب ، واجــطاعته فيما أمر ، وتص :ومعىن شهادة أن حممداً رسول اهلل
 .عبد اهلل إال مبا شرعوزجر ، وأن ال ي  

 خملصني له الدين حنفاء وما أمروا إال ليعبدوا اهلل قوله تعاىل وتفسري التوحيد والزكاة ودليل الصالة
 .3ةالصالة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم ويقيموا

ى الذين من قبلكم عل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب ودليل الصيام قوله تعاىل
لعلكم تتقون

9. 
ن كفر فإن اهلل غين البيت من استطاع إليه سبياًل وم ج  ـوهلل على الناس ح  ودليل احلج قوله تعاىل 

عن العاملني
1.  

 

                                           
 . 19 :سورة آل عمران 1
 . 123 :سورة التوبة 2
 . 1 :سورة البينة 3
 . 133 :سورة البقرة 9
 . 47 :سورة آل عمران 1
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اهلل ، وأدناها إماطة  ال  إ إلـٰهأعالها قول ال ف، وسبعون شعبة  ضعٌ اإلميان ، وهو ب   :المرتبة الثانية
 1.ق ، واحلياء شعبة من اإلمياناألذى عن الطري

 .القدر خريه وشره، وتؤمن ب اآلخرواليوم  ورسله وكتبه ومالئكته أن تؤمن باهلل :وأركانه ستة
ل املشرق واملغرب ولكن ــب  ــليس الرب أن تولوا وجوهكم ق  اىل قوله تععلى هذه األركان الستة والدليل 

الكتاب والنبينيخر واملالئكة و الرب من آمن باهلل واليوم األ
2. 

إنا كل شيء خلقناه بقدر ل القدر قوله تعاىلودلي
3.  

ه يراك ، فإنتراه ، فإن مل تكن تراه أن تعبد اهلل كأنك  اإلحسان ركن واحد ، وهو :المرتبة الثالثة
لذين اتقوا والذين هم حمسنونإن اهلل مع اوالدليل قوله تعاىل 

وتوكل على العزيز وقوله ،  9
* إنه هو السميع العليم اجدينوتقلبك يف الس *الذي يراك حني تقوم م * الرحي

وما وقوله ،  1
فيضون إال كنا عليكم شهودًا إذ ت   وما تتلوا منه من قرآن وال تعملون من عمل   تكون يف شأن  

فيه
1.  

 :قال هـل املشهور عن عمر رضي اهلل عنائيحديث جرب  والدليل من السنة

                                           
واحلياء شعبة من  اإلميان بضع وستون شعبة ، :( عن أيب هريرة رضي اهلل عنه ، ولفظ البخاري31( ، ومسلم )4رواه البخاري ) 1

 .اإلميان
، وأدناها إماطة األذى عن الطريق ،  «ال إلـٰه إال اهلل»اإلميان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة ، فأفضلها قول  :ولفظ مسلم

 .واحلياء شعبة من اإلميان
 . 177 :سورة البقرة 2
 . 94 :سورة القمر 3
 . 123 :سورة النحل 9
 . 222 – 217 :سورة الشعراء 1
 . 11 :سورة يونس 1
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شديد بياض الثياب ، شديد سواد  علينا رجلطلع إذ ؛ ذات يوم  ول اهلل حنن عند رس 1بينا
فأسند ركبتيه إىل ،  النيب إىل عرفه منا أحد ، حىت جلس عليه أثر السفر ، وال ي   عر ، ال ي رىلش  ا

  ؟أخربين عن اإلسالم ، يا حممد :ذيه ، فقاليه على فخ  ف  ــركبتيه ، ووضع ك
، وتقيم  اهلل ، وأن حممدًا رسول اهلل  إال   إلـٰههد أن ال ـأن تشالم اإلس : رسول اهلل  قالف

 .الصالة ، وتؤيت الزكاة ، وتصوم رمضان ، وحتج البيت إن استطعت إليه سبيالً 
 .صدقت :قال

 .صدقهوي   هيسأل   ، بنا لهـفعج  قال: 
 .أخربين عن اإلميانف :قال
 .القدر خريه وشرهتؤمن بو  اآلخروم والي وكتبه ورسله ومالئكته أن تؤمن باهلل :قال
 .صدقت :قال
 .أخربين عن اإلحسانف :قال
 .فإنه يراك أن تعبد اهلل كأنك تراه ، فإن مل تكن تراه :قال
 .ساعةأخربين عن الف :قال
 .عنها بأعلم من السائل املسئولما  :قال
 .2ماراهتافأخربين عن أ   :قال
 .يتطاولون يف البنيانعاء الشاء ر   العالة العراة وأن ترى احلفاةها ، ـــترب   ة  ـم  د األ  أن تل   :قال

  ؟من السائل يأتدر  ، يا عمر :يل مث قالفلبثنا ملياً ، ،  مث انطلققال: 

                                           
 أي: بينما. 1
 أي عالماهتا. 2
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 اهلل ورسوله أعلم. :تقل
 1.ل أتاكم يعلمكم دينكمائيجرب  فإنه :قال

بن هاشم ،  املطلب حمد بن عبد اهلل بن عبدـ، وهو م معرفة نبيكم حممد  :األصل الثالث
على عليه و وهاشم من قريش ، وقريش من العرب ، والعرب من ذرية إمساعيل بن إبراهيم اخلليل ، 

نبينا أفضل الصالة والسالم ، وله من العمر ثالث وستون سنة ، منها أربعون قبل النبوة ، وثالث 
بعثه اهلل وهاجر إىل املدينة ، ، ه مكة وبلد  ،  3ثرد  م  ـل بالـوأرس،  2بإقرأ ئب  ـــن  وعشرون نبيًا رسواًل ، 

وربك  *قم فأنذر  *يا أيها املدثر دليل قوله تعاىل ويدعو إىل التوحيد ، وال بالنذارة عن الشرك
ولربك فاصرب *وال متنن تستكثر  *والرجز فاهجر  *وثيابك فطهر  *فكرب 

9.  
 .توحيدويدعو إىل ال نذر عن الشركي   :قم فأنذر ومعىن
وربك فكرب مه بالتوحيدعظ   :أي. 
وثيابك فطهر شركر أعمالك عن الطه   :أي. 
والرجز فاهجر  ،  ها تركها والرباءة منها وأهلهاجر  الرجز األصنام ، وه. 

رضت عليه ج به إىل السماء ، وف  ر  يدعو إىل التوحيد ، وبعد العشر ع   على هذا عشر سنني ذ  خ  أ  
 :ر باهلجرة إىل املدينة ، واهلجرةم  مكة ثالث سنني ، وبعدها أ  الصلوات اخلمس ، وصلى يف 

)واهلجرة فريضة على هذه األمة من بلد الشرك إىل بلد قال من بلد الشرك إىل بلد اإلسالم ، نـتاال

                                           
 ( ، واللفظ له ، وقد ضبطت اللفظ منه.3مسلم )( ، و 12رواه البخاري ) 1
 .نبيا ملا أ نز لت عليه سورة )اقرأ باسم ربك الذي خلق( واملعروفة بسورة )العلق(أعلمه اهلل بكونه أي  2
ثر(سالة اإلسالم إىل قومه بر أي افرتض اهلل عليه أن يكون رسوال  3  .ملا أ نز لت عليه سورة )الـم د 
 . 7 – 1 :سورة املدثر 9
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إن الذين توفاهم املالئكة ظاملي دليل قوله تعاىل وهي باقية إىل أن تقوم الساعة ، وال،  1اإلسالم(
م قالوا كنا مستضعفني يف األرض قالوا أمل تكن أرض اهلل واسعة فتهاجروا فيها نـتا فيم كأنفسهم قالو 

إال املستضعفني من الرجال والنساء والولدان ال يستطيعون  *فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصريا 
غفورا يعفو عنهم وكان اهلل عفًوافأولئك عسى اهلل أن  *حيلة وال يهتدون سبيالً 

2. 
ي فاعبدونيا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياعاىل له توقو 

3.  
الذين مبكة مل يهاجروا ، ناداهم اهلل  آلية يف املسلمنيسبب نزول هذه ا :اهلل تعاىل قال البغوي رمحه

 .نباسم اإلميا
حىت  وال تنقطع التوبة، نقطع اهلجرة حىت تنقطع التوبة : ال ت السنة قوله  والدليل على اهلجرة من

 9.مغرهبا ع الشمس منتطل  

واألذان واألمر واجلهاد مثل الزكاة والصوم واحلج ، ببقية شرائع اإلسالم  ر  م  أ   فلما استقر باملدينة
بعدها باملعروف والنهي عن املنكر وغري ذلك من شرائع اإلسالم ، أخذ على هذا عشر سنني ، و 

يه ، وال شر إال وهذا دينه ، ال خري إال دل األمة عل،  ودينه باق  ،  وات اهلل وسالمه عليهلصي ـوف  ت  
منه ومجيع ما حيبه اهلل ويرضاه ، والشر الذي حذر التوحيد  حذرها منه ، واخلري الذي دل عليه

 .ما يكرهه اهلل ويأباه ومجيعالشرك باهلل 

   ل قوله تعاىلـوالدليواإلنس ، اجلن  ض اهلل طاعته على مجيع الثقلني ؛عثه اهلل إىل الناس كافة ، وافرت ب  

                                           
  «.الدرر»ما بني القوسني زيادة من  1
 . 44 – 47 :سورة النساء 2
 . 11 :سورة العنكبوت 3
 .«صحيح أيب داود»األلباين كما يف ( ، عن معاوية رضي اهلل عنه ، وصححه 9/44( ، وأمحد )2974رواه أبو داود ) 9
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عاً قل يا أيها الناس إين رسول اهلل إليكم مجي1 ، به الدين ، والدليل قوله تعاىل  وأكمل اهلل اليوم
نعميت ورضيت لكم اإلسالم ديناً  أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم

2. 

ند ربكم * مث إنكم يوم القيامة ع إنك ميت وإهنم ميتونقوله تعاىل  والدليل على موته 
ختتصمون

3. 

نعيدكم ومنها خنرجكم تارة  منها خلقناكم وفيهان ، والدليل قوله تعاىل بعثو ـــماتوا ي   إذا والناس
أخرى

مث يعيدكم فيها وخيرجكم إخراًجا *واهلل أنبتكم من األرض نباتاً  تعاىل وقوله ، 9
1. 

لوا ليجزي الذين أساءوا مبا عمتعاىل  ، والدليل قولهبأعماهلم  ونــــوبعد البعث حماسبون وجمزي  
وجيزي الذين أحسنوا باحلسىن

1. 

لتبعثن مث  زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وريبر ، والدليل قوله تعاىل ب بالبعث كفمن كذ  و 
ن مبا عملتم وذلك على اهلل يسريؤ لتنب

7.  

                                           
 . 113 :سورة األعراف 1
 . 3 :سورة املائدة 2
 . 31 – 32 :الزمرسورة  3
 . 11: طـٰهسورة  9
 . 13 – 17 :سورة نوح 1
 . 31 :سورة النجم 1
 . 7 :سورة التغابن 7
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ون رساًل مبشرين ومنذرين لئال يك ىلوأرسل اهلل مجيع الرسل مبشرين ومنذرين ، والدليل قوله تعا
للناس على اهلل حجة بعد الرسل

1. 

 قوله تعاىل والدليل على أن أوهلم نوح عليه السالم،  وأوهلم نوح عليه السالم وآخرهم حممد 
وحينا إىل نوح والنبيني من بعدهإنا أوحينا إليك كما أ

2. 

دة اهم عن عباهوين، وحده  مد ، يأمرهم بعبادة اهللرسواًل ، من نوح إىل حم إليها عث اهللب   وكل أمة
ن اعبدوا اهلل واجتنبوا الطاغوتولقد بعثنا يف كل أمة رسواًل أالطاغوت ، والدليل قوله تعاىل 

3. 

  :رمحه اهلل تعاىل ال ابن القيمـواإلميان باهلل ، ق الكفر بالطاغوت وافرتض اهلل على مجيع العباد
 .أو مطاع أو متبوع   من معبود   حد هوز به العبد جاـما ت   :معىن الطاغوت

، ومن دعا الناس إىل  وهو راض   دإبليس لعنه اهلل ، ومن ع ـب   :مخسة ورؤوسهموالطواغيت كثرية ، 
 زل اهلل ، والدليل قوله تعاىلكم بغري ما أنـومن حومن اد عى شيًئا من علم الغيب ، عبادة نفسه ، 

الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باهلل فقد استمسك  ال إكراه يف الدين قد تبني
بالعروة الوثقى

 .(اهلل إال   إلـٰهال )وهذا معىن  ، 9

                                           
 . 111 :سورة النساء 1
 . 113 :سورة النساء 2
 . 31 :سورة النحل 3
 . 211 :سورة البقرة 9
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 1.يل اهللـامه اجلهاد يف سبـذروة سنرأس األمر اإلسالم ، وعموده الصالة ، و  :ويف احلديث
 2.وسلم آله وصحبهو ، واهلل أعلم ، وصلى اهلل على حممد 

                                           
 .( وغريمها ، عن معاذ بن جبل رضي اهلل عنه ، وصححه األلباين3473ماجه )( وابن 2111رواه الرتمذي ) 1
مؤلفات الشيخ اإلمام حممد »، و  (131 – 1/121) «الدرر السنية يف األجوبة النجدية»انـتهى كالمه رمحه اهلل ، وهو مثبت يف  2

 سالة.لضبط منت الر كمصدر ( ، وقد اعتمدت على األخري  141 – 1/131« )بن عبد الوهاب
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