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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 من قوله : 

هذه هً الرسالة الثانٌة المسالة الثانٌة من الرسالة الثانٌة فالرسالة الثانٌة 

التً صدرت بها ثالثة االصول للشٌخ دمحم بن عبدالوهاب موضوعها ثالثة 

امور المسالة االولى فً توحٌد الروبٌة وهً قوله ان هللا خلقنا ورزقنا ولم 

ة خلق رزق تدبٌر توحٌد ٌتركنا همال بل ارسل الٌنا رسوال توحٌد الربوبٌ

الربوبٌة فبٌن لك ان هللا هو الذي خلق ورزق فاذا خلق ورزق ٌستلزم منه 

فذكر المسالة الثانٌة فً توحٌد االلوهٌة والمسالة اال تصرف العبادة اال له 

الثالثة كما سٌاتً فً الوالء والبراء فقال المسالة الثانٌة من هذه الرسالة 

الثة االصول ان هللا ال ٌرضى ٌعنً ٌغضب بل الثانٌة التً صدرت بها ث

ٌسخط بل ٌمقت اشد المقت على من ٌفعل ذلك الذنب وهو الشرك فً عبادة 

هللا قال عز وجل ان تكفروا فان هللا غنً عنكم وال ٌرضى لعباده الكفر ما 

سمعه من هللا   ٌقول ال احد اصبر على اذ   ٌرضى بل ٌسخط والنبً ملسو هيلع هللا ىلص

والنبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌقول ان هللا رضً لكم هم وٌرزقهم وٌعبدون معه غٌره ٌخلق

ثالثا وكره لكم ثالثا ٌرضى لكم ثالثا ان تعبدوه وال تشركوا به شٌئا وان 

تعتصموا بحبل هللا جمٌعا وتناصحوا من واله هللا امركم وكره لكم ثالثا قٌل 

فاهلل عز وجل ال ٌرضى وقال وكثرة السؤال واضاعة المال رواه مسلم 

عن هذا الفعل وٌرضى بضده ٌعنً ٌرضى بالتوحٌد فال ٌرضى ان ٌشرك 

معه فً عبادته احد بل ٌبغض ذلك العمل وٌبغض ذلك الفاعل فٌبغض هذا 

الذنب الذي هو الشرك لما سئل النبً ملسو هيلع هللا ىلص أي الذنب اعظم قال ان تجعل هلل 

ٌرضاه هللا وان كان هللا عز وجل ال  ندا وهو خلقك فهو ذنب عظٌم وال

ٌرضى عن جمٌع الذنوب بل ٌغضب على جمٌع الذنوب لكن قال المصنف 
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ان هللا ال ٌرضى الن هذا الذنب هو اعظم الذنوب على وجه االرض بل 

هو اعظم الفساد وهو اعظم من شرب الخمر والزنا وقتل النفس كما قال 

ا ٌعنً بالشرك وما دون عز وجل وال تفسدوا فً االرض بعد اصالحه

الشرك من الذنوب والعصٌان تبع لها لكن االصل الشرك ولو كان الرجل 

ال ٌفسد وال ٌؤذي احدا وال ٌشرب خمرا وال ٌسرق وال ٌقتل احدا لكنه 

مشرك نقول هذا هو المفسد حتى ولو اتى ولو كان الرجل ٌعبد هللا عز 

ا هو دون الشرك نقول وجل موحدا لكنه ٌفعل صغائر الذنوب لكنه ٌفعل م

بالذنب ٌوم القٌامة وهو تحت المشٌئة ان شاء هذا رجل مسلم لكنه متوعد 

هللا عذبه وان شاء غفر له المقصود ان اعظم الفساد على وجه االرض هو 

الشرك اعظم ذنب على وجه االرض هو الشرك ان اعظم ذنب ال ٌرضى 

ان هللا ال ٌرضى ان ٌشرك  هللا به هو الشرك والعٌاذ باهلل لذلك قال الثانٌة

معه فً عبادته احد وال احد مهما كان ال صنم وال وثن وال مقرب وال بعٌد 

ال ملك مقرب ٌعنً ال جبرٌل هللا ما ٌرضى ان تصرف العبادة له ال 

ٌرضى هللا عز وجل ان تصرف العبادة لمٌكائٌل وال لعزرائٌل وال لملك 

ة العرش ما ٌرضى ان ٌصرف الموت وال الحد ال ملك مقرب بل وال لحمل

العبادة اال له لماذا النه هو المستحق لها اولئك ضعاف واولئك هم سائرون 

بقوة هللا عز وجل التً وضعها لهم النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌقول اذن لً ان اتحدث عن 

ملك من حملة العرش ما بٌن عاتقه ما بٌن شحمة اذنه الى عاتقه مسٌرة 

فكٌف تصرف العبادة له وهو العبد الضعٌف خمسمئة عام هو ملك 

المخلوق الذي قال هللا عز وجل ان هم اال عباد مكرمون بس عباد عبد 

جبرٌل عبد مطٌع افعل ٌفعل ال تفعل ما ٌفعل عبد فال نصرف العبادة لهذا 

العبد نصرفها لمن نصرفها للرب شوف ال ملك مقرب وال نبً مرسل فاهلل 
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لالنبٌاء المرسلٌن ال نوح وال عٌسى وال ال ٌرضى ان تصرف العبادة 

موسى وال ابراهٌم وال دمحم ملسو هيلع هللا ىلص فاذا كان هؤالء البررة من المالئكة المقربٌن 

كجبرٌل وحملة العرش ومن االنبٌاء كأولً العزم دمحم ونوح وعٌسى 

 فاذا وموسى وابراهٌم علٌه السالم موسى عٌسى ابراهٌم نوح ودمحم ملسو هيلع هللا ىلص

كانت هذه العبادة فاذا كانت العبادة ال ٌستحقها هؤالء فمن باب اولى اال 

تصرف لغٌرهم من االوثان االصنام االنداد االولٌاء الصالحٌن فاذا كان 

لهم العبادة فمن باب اولى اال تصرف اولئك العظماء منهً ان تصرف 

أنت قلت للناس اخذونً العبادة ألولئك قال واذا قال هللا ٌا عٌسى ابن مرٌم أ

وأمً إلهٌن من دون هللا قال سبحانك ابدا ما قلت لهم وال أمرتهم أصال  

وهللا ٌقول هذا بالنسبة لألنبٌاء بالنسبة للمالئكة وٌوم نحشرهم جمٌعا  ثم 

ٌقول للمالئكة أهؤالء إٌاكم كانوا ٌعبدون قالو سبحانك فهم لم ٌدعوا الناس 

ن الى غٌر ذلك فلها ال تصرف العبادة اال هلل لعبادة أنفسهم بل انهم ٌدعو

لذلك لو نصحت شخصا  تقول له هذا الفعل هللا ما ٌرضى عنه طٌب 

ٌرضى عن ماذا ٌرضى عن فده الذي هو التوحٌد ما هو قال تدعوا ربك 

وتلتجئ الى ربك وان تعتصم باهلل وحده هذا هو االلوهٌة فهذه هً المسالة 

التً ذكرها الشٌخ دمحم بن عبدالوهاب قال والدلٌل  الثانٌة من الرسالة الثانٌة

قوله تعالى ٌعنً ان هللا ما ٌرضى ان ٌشرك معه احد ابد قوله تعالى وان 

المساجد هلل المساجد أي اماكن السجود ٌعنً االرض ان االرض كلها هلل 

فاذا كانت االرض كلها هلل فال تعبد اال مالكها وهو هللا او وان المساجد 

اضع السجود سبعة الجبهة والقدمٌن هً هلل فال تركع بها وال ٌعنً مو

تسجد بها اال هلل فاذا كان هو الخالق لها لالعضاء والخالق لما تسجد علٌه 

فال تدعوا فال تصرف تلك العبادة مع هللا غٌره لذلك قال وان المساجد ٌعنً 



4 
 

هلل شوف فال اماكن السجود او االعضاء اماكن السجود ٌعنً االرض 

تدعوا مع هللا احدا شوف نهً هذا نفً فً سٌاق النكرة وهً من صٌغ 

العموم فال تدعو مع هللا احدا أي احد لذلك قال ان هللا ال ٌرضى ان ٌشرك 

معه فً عبادته احد الدلٌل وان المساجد هلل فال تدعوا مع هللا احدا شوف 

ا وال ٌجوز هناك قال أحدٌ والدلٌل أحدا فال تصرف العبادة لغٌر هللا مطلق

فال تقبل العبادة ومع عدم قبول العبادة الشخص ٌأثم ألنه فعل أمرا غٌر 

 مأذون له من هللا عز وجل وهللا أعلم .


