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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 من قوله :

فهذه هً الرسالة الثانٌة التً للشٌخ دمحم بن عبدالوهاب رحمه هللا والتً 

ذكرت فً مقدمة ثالثة االصول وهذه الرسالة تشتمل على ثالثة امور قال 

اعلم رحمك هللا انه ٌجب علٌنا تعلم ثالث هذه المسائل ٌجب علٌنا تعلمها 

بهن قال  واعتقادها وفهمها وتنبٌه االخرٌن لؽٌرها وما حوته والعمل

واالولى ان هللا خلقنا ورزقنا ولم ٌتركنا همال ٌعنً هذا الكالم مقدمة الى 

لٌصل الشٌخ رحمه هللا لٌبٌن لك ان االنسان ما خلق فً هذه الحٌاة اال لٌعبد 

وان المراد من العبادة هو توحٌد هللا قال ان هللا خلقنا ورزقنا ولم ٌتركنا 

ربه لذلك قال ان هللا خلقنا وهللا عز  همال ٌعنً وانما ٌجب علٌه ان ٌوحد

ؼٌره مسخرا لهذا االنسان وجل خلق ٌعنً خلقنا أي جنس االنسان وخلق 

كما قال عز وجل وسخر لكم ما فً السماوات وما فً االرض جمٌعا منه 

وسخر لكم فالسماوات مسخرات لناوما بنهما كالهواء والرٌاح كالهواء 

تحت االرض اٌضا كله مسخر  والسحاب والمطر كلها لإلنسان وما

لإلنسان وما فً ظاهرها أي االرض من نبات ونحوه كله مسخر لإلنسان 

ٌعنً هللا عز وجل لما خلقه خلق معه ما ٌكون عونا لبقائه فً هذه الحٌاة 

فخلق معه ما ٌكون عونا له قال خلقنا كما قال سبحانه أفحسبتم انما خلقناكم 

اٌكم احسن عمال خلق االنسان من نطفة  الذي خلق الموت والحٌاة لٌبلوكم

فخلق خلقنا ورزقنا وهذا من حكمة هللا عز وجل انه لما خلقنا رزقنا لئال 

ٌنشؽل الخلق بطلب الرزق عن عبادة هللا وحده فالخلق والرزق متجارٌان 

دائما كالهما ٌسٌر بجانب االخر وهذا من رحمة هللا وحكمته العظٌمة لئال 

رزق والمعاش عن التعبد هلل عز وجل خلقنا ورزقنا ٌنشؽل الناس بكسب ال
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فلما خلقنا ورزقنا كما قال عز وجل وما من دابة فً االرض اال على هللا 

رزقها وٌعلم مستقرها ومستودعها فرزق هللا عز وجل حتى الكافر فهو 

سبحانه تكفل برزق الكافر وان كان بعٌدا عن ربه فجمٌع ما على االرض 

حٌوان او انسان او طائر فاهلل عز وجل هو الذي تكفل مما ٌدب علٌها من 

برزقه ٌعنً ال تحمل هم طلب الرزق وجمعه ألن هللا هو المتكفل به 

سبحانه ورزق الكافر ٌرزق فٌها تبعا للمؤمن واال فاألصل ان جمٌع ما 

على االرض مسخر لإلنسان المسلم والكافر هو تبع فٌها ٌأكل للمسلم كما 

فرزق للذي ءامنوا فً الحٌاة الدنٌا خالصة ٌوم القٌامة  قال سبحانه قل هً

الدنٌا الكافر ٌشترك فٌه مع المسلم اما فً االخرة ٌُفرد هللا عز وجل الرزق 

للمسلم قل هً للذٌن ءامنوا فً الحٌاة الدنٌا ٌشترك فٌها المسلم والكافر لكن 

زقنا ولم فً االخرة خالصة ٌوم القٌامة للمؤمنٌن فقط قال هللا خلقنا ور

ٌتركنا همال ٌعنً هللا خلقك ثم اعطاك الطعام والؽذاء لتأكل لحكمة فلما 

خلقك ورزقك ٌرٌد منك شًء قال ولم ٌتركنا همال وهذا اٌضا فضل ثاٍن 

من هللا عز وجل فلما رزقنا ما تركنا همال ٌعنً خلقنا ورزقنا ثم قال لنا 

ً كل انسان ٌبحث عن الحق فمن اصابه دخل الجنة ومن أخطأه خل  فرضا

النار ولن أورٌكم ما هو الحق وال الصواب وال النور انتم ابحثوا عنه فمن 

وجده دخل الجنة ومن لم ٌجده ٌدخل النار لكن من رحمة هللا لم ٌتركنا 

همال كالبهائم نهمل وانما ال وضع لنا طرٌق الخٌر وضع لنا طرٌق الشر 

هللا عز وجل هٌأ لهم  وارسل لنا وارسل لك امة رسوال بل هؤالء الرسل

الصبر وهٌأ لهم قوة العزٌمة بمعنى انهم ٌدلون االخرٌن على هذا الطرٌق 

وٌؤذونهم الناس وٌصبرون أي الرسل وهذا من رحمة هللا ان هللا ٌصبر 

الرسل لبٌان الحق واال لو كان الرسل ٌتأذون من االخرٌن من أذٌتهم 
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ٌؤذون أي الحق لماذا  لكتموا الحق وسكتوا وقالوا لٌبحث كل منكم عن

الرسل من اجلكم ما نرٌد نبٌن لكم طرٌق الحق لكن ال جعل الرسل ٌبلؽون 

وقوى الرسل وعاتب الرسل لبٌان وبالغ الحق فقال لهم فاصبر كما صبر 

أولوا العزم من الرسل وال تستعجل لهم فصبَّرهم وأمرهم بالصبر والثواب 

خلقنا ورزقنا ولم ٌتركنا همال  كل ذلك لٌصل لنا النور وهذا من رحمة هللا

ٌعنً ما نبحث ال نعلم اٌن الحق بل بٌن لنا ما هو الحق عن طرٌق الرسل 

بل اعطى هللا عز وجل فً الرسل من الصفات العظٌمة العالٌة التً تجعلهم 

ٌبٌنون الحق اٌما اٌضاح قال بل ارسل لنا رسوال هذا الرسول ٌبٌن لك هذا 

هذا طرٌق الخطأ وهذا طرٌق الجنة اتبعه  الطرٌق الصح هذا طرٌق الحق

وهذا طرٌق النار فاجتنبه بل ارسل الٌنا رسوال هذا الرسول كما قال عز 

وجل وما ارسلنا من رسول اال لٌطاع بإذن هللا ٌعنً المفترض ما نرسله 

اال لٌطٌعه البشر لكن منهم من ٌطٌعه ومنهم من ٌعصٌه وهنا قال بل ارسل 

ه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار والدلٌل على الٌنا رسوال فمن اطاع

ذلك ٌعنً ان هللا ارسل رسول ان هللا ارسل الٌنا رسوال والدلٌل اٌضا على 

ان من اطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار وكل هذه مقدمات 

وممهدات من المؤلؾ لٌبٌن لك ان من اطاعه فً التوحٌد دخل الجنة ومن 

و ٌبٌن لك انت االن مخلوق عظٌم ومأمور عصاه بالشرك دخل النار فه

ٌبٌنه لكن لٌبٌن لك هنا االن ما هو اهمٌتك بشًء عظٌم فما هو ٌأتً لك 

انت اٌها االنسان وما هو الذي تفضل وتكرم هللا به علٌك بالخلق والرزق 

وما تركك همل بل ارسل الٌك رسول بل ارسل الرسل وهم فً اعلى 

بصفات ذمٌمة فً البالغ او فً عدم واجل الصفات ما ارسل لك رجاال 

الصبر ال الخالص من هؤالء القوم ٌصطفٌه رسوال ٌبٌن كما قال عز وجل 
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هللا ٌصطفً من المالئكة رسال ومن الناس ٌصطفٌهم ٌختارهم احسن 

الصفات ٌجعل فٌه الرسول لٌبٌن له كما قال سبحانه انا ارسلنا الٌكم 

إنا أرسلنا إلٌكم رسوال ٌعنً انا ٌا والدلٌل على ما سبق فً المسألتٌن قوله 

امة دمحم اصلها اننا ٌا امة دمحم ارسنا الٌكم رسوال وهو دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كما ارسلنا 

الى فرعون رسوال كما ارسلنا الى الطاؼٌة فرعون موسى رسوال الٌه لكن 

فعصى فرعون الرسول ٌعنً موسى علٌه السالم فأخذناه أخذا وبٌال زفً 

اآلٌة اشارة الى ان تحذٌر لهذه االمة ال تكونوا كاألمة السالفة السابقة هذه 

التً هلكت فانتم خٌر االمم اٌاكم ان تكونوا كأمة موسى فٌمن عصاه شوؾ 

انا ارسلنا الٌكم رسوال هنا قال قبل فمن اطاعه دخل الجنة فأرسلنا الٌكم 

لكم لكن انتم  رسوال شاهدا علٌكم ٌعنً ٌشهد علٌكم بانه قد بلؽكم وبٌن

عصٌتموه كما ارسلنا الى فرعون رسوال وهذا كما قال عز وجل إلقامة 

الحجة على البشر كما قال جل وعال رسال مبشرٌن ومنذرٌن لئال ٌكون 

للناس على هللا حجة بعد الرسل ٌصٌر تنقطع المحجة ففً االخرة لماذا ما 

سول ومبشر آمنت بً ووحدتنً فال ٌقول ما أرسلت رسول ال ارسل لك ر

رسال مبشرٌن ومنذرٌن لك بالجنة ومنذر عن النار لكن انت ما استجبت 

لئال ٌكون للناس على هللا حجة ابدا لئال ٌكون للنا على هللا حجة بعد الرسل 

وكان هللا عزٌزا حكٌما فمن حكمته ارسل الرسل القامة الحجة ومن عزته 

العزٌز فهذه هً القاعدة سبحانه انه بٌن لك هذا الطرٌق لتعبد ذلك العظٌم 

االولى كلها تمهٌد للمقدمتٌن اآلتٌتٌن المسألة الثانٌة والمسألة الثالثة ان هللا 

خلقنا ورزقنا ولم ٌتركنا همال بل ارسل الٌنا رسوال فمن اطاعه دخل الجنة 

ومن عصاه دخل النار والدلٌل قوله تعالى انا ارسلنا الٌكم رسوال شاهدا 

ى فرعن رسوال فعصى فرعون الرسول فأخذناه اخذا علٌكم كما ارسلنا ال
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وبٌال ٌعنً كانه ٌقول لك انتبه انت اٌها االنسان هللا ارسل الٌك دمحما فأصػ 

أذنك لما قاله لك هذا النبً العظٌم فً المسألتٌن اآلتٌتٌن االثنتٌن المسألة 

 الثانٌة تأتً ان هللا ال ٌرضى ان ٌشرك معه احد فً عبادته ال ملك مقرب

وال نبً مرسل وفً المسألة الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد هللا ال 

ٌجوز له مواالة من حاد هللا ورسوله ولو كان اقرب قرٌب والدلٌل قوله 

تعالى ال تجد قوم كما سٌأتً فهذه المقدمة عظٌمة لٌبٌن لك هذه االهمٌة 

لثالثة وهذا التً ذكرناها سابقا كلها من اجل الدخول فً المسألة الثانٌة وا

من حسن تصنٌؾ المصنؾ رحمه هللا واقامة الحجة على العامة لٌبٌن لهم 

 اهمٌة ما ٌدعو الٌه من التوحٌد وهللا أعلم .


