
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 من قوله :

كالتقدمة قبل  للشٌخ دمحم بن عبدالوهاب هذه هً الرسالة األخٌرة التً جعلت

ثالثة األصول وهذه الرسالة فً تعرٌف الحنٌفٌة وتعرٌف التوحٌد وتعرٌف 

ن تعرف وذكر هذه األمور لجهل كثٌر من الناس بها وإذا أردت أالشرك 

ذا كنت فً مجتمع فاطرح سإاالً التوحٌد فإهل بعض الناس فً تعرٌف ج

ما هو تعرٌف التوحٌد وانظر من الذي ٌجٌب علٌك بالجواب الصحٌح 

واطرح السإال الثانً ما هو تعرٌف الشرك وسترى العجب فً طرح 

هذٌن السإالٌن على المسلمٌن فقال اعلم ارشدك هللا لطاعته ٌعنً اعلم علم 

ٌعنً ووفقك لك ارشدك هللا لطاعته  الٌقٌن وال تكن جاهالً بما سؤقوله

سالٌب النبً صلى وهداك لطاعته وهذا األسلوب أسلوب تشوٌقً وهو من أ

إلٌه  حبك فهو ٌجذب السامعنبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌا معاذ إنً أهللا علٌه وسلم مثل قال ال

عنً على ال تدع عنا أن تقول دبر كل صالة اللهم أحبك نعم ماذا طٌب أ

ومثل رشدك هللا لطاعته وحسن عبادتك وهنا كذلك اعلم أ كركذكرك وش

قوله تعالى عفا هللا عنك ٌعنً هللا ٌعفو عنك لم أذنت لهم حتى ٌتبٌن لك 

م أرشدك هللا الذٌن صدقوا وهكذا كثٌر فً النصوص الوحٌٌن فقال هنا اعل

دعٌة التً ٌدعو بها المرء لطاعته والرشاد إلى الطاعة هو من خٌر األ

لغٌره قال النبً ملسو هيلع هللا ىلص ٌا علً قل اللهم اهدنً وسددنً وتذكر بالهداٌة لنفسه و

الرمً ٌعنً اهدنً للصواب لذلك هداٌة الطرٌق وتذكر بالسداد سداد 

النبً صلى  اللهم اهدنً وسددنً وهً من وصاٌا نسان ٌدعو ربه كثٌراً اإل

شدك رسه فقال اعلم أٌدعو بها المرء لنفالتً  دعٌة هللا علٌه وسلم فً األ

ن تعرٌف الحنٌفٌة الحنٌف ٌعنً الشًء المائل هللا لطاعته أن الحنٌفٌة أي أ



فٌقال رجل فً قدمه حنف مٌل وتقول هذا الجدار فٌه حنف مٌل وسمً 

التوحٌد حنف النه مال عن الشرك حتى صار فً الصواب فكان صوابا ان 

اعلم ان الحنٌفٌة او كانه الحنٌفٌة ملة ابراهٌم لٌس هذا خبر ال بدل ٌعنً 

ٌقول اعلم ان ملة ابراهٌم فهً بدل اعلم ان الحنٌفٌة التً هً ملة ابراهٌم 

كما قال ٌعنً ملة ابراهٌم وملة جمٌع الرسل كما عز وجل ملة ابراهٌم 

سبحانه ان ابراهٌم كان امة قانتا هلل حنٌفا فهو وصف إلبراهٌم وهذه الملة 

قال سبحانه ثم اوحٌنا الٌك ان اتبع ملة  اٌضا لجمٌع االنبٌاء من بعده

ابراهٌم حنٌفا فجمٌع الرسل مؤمورون باتباع ملة ابراهٌم حنٌفا قل ان 

صالتً ونسكً ومحٌاي ومماتً هلل رب العالمٌن ال شرٌك له ٌعنً حنٌفا 

وبذلك امرت وانا اول المسلمٌن قال ان الحنٌفٌة التً هً ملة ابراهٌم وهً 

بٌاء هً الملة ان تعبد هللا مخلصا له الدٌن ٌعنً ال التً سار علٌها االن

تصرف أي نوع من انواع العبادة مهما كان لغٌر هللا سواء كانت العبادة 

رٌاًء او كانت العبادة من العبادات القلبٌة المحضة مثل الدعاء الخوف 

الرجاء التوكل وغٌر ذلك فبر الوالدٌن ال تصرفه رٌاء للناس واالحسان 

تصرفه رٌاء للناس وكذلك نفع االخرٌن ال تجعله سمعة ونحو للجار ال 

ذلك ان تعبد هللا مخلصا له الدٌن وبذلك امر هللا جمٌع الناس كما قال 

سبحانه وما أمروا إال لٌعبدوا هللا مخلصٌن له الدٌن حنفاء شوف حنفاء كل 

الناس أمروا من كفار قرٌش وأهل الكتاب وجمٌع الناس وما أمروا إال 

دوا هللا مخلصٌن له الدٌن حنفاء ٌعنً موحدٌن وٌقٌموا الصالة وٌإتوا لٌعب

الزكاة وذلك دٌن القٌمة هذا الذي أمرناهم به إذا قاموا به فهو الدٌن القٌم 

ٌعبدون العظٌم كما قال تعالى اٌضا وما خلقت الجن واإلنس إال لٌعبدون 

ا التوحٌد شوف مثل ما قال ابن عباس كل لفظ عبادة فً القران فالمراد به



وما خلقت الجن واإلنس إال لٌعبدون أي ٌوحدون واٌضا كقوله تعالى ٌا 

اٌها الناس اعبدوا ربكم ٌعنً وحدوا ربكم الذي خلقكم والذٌن من قبلكم 

ً وأنكم إلٌنا ال  لعلكم تتقون وكقوله عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا

ب اإلنسان أن ٌترك سدًى ال ترجعون أبداً ما خلقنا عبثاً وقال سبحانه أٌحس

ما ٌترك سدى قال وبذلك أمر هللا جمٌع الناس وخلقهم لها ٌعنً امر هللا 

جمٌع الناس وخلقهم لٌتبعوا ملة ابراهٌم حنٌفا ٌعنً امر هللا خلق هللا جمٌع 

الناس وخلقهم لٌوحدوه قال واعظم ما امر هللا به التوحٌد وهو افراد هللا 

ثالثة األصول إال أنك تعرف تعرٌف التوحد  بالعبادة لو لم ٌؤتك من

وتعرف الشرك لتقٌم التوحٌد وتجتنب الشرك لكفى به فائدة ٌعنً ٌكفٌك 

تعرف تعرٌف التوحٌد لتتبعه كٌف تعمل بمقتضاه وٌكفٌك انك تعرف 

نه وتحذر االخرٌن منه لذلك قال وأعظم ما أمر هللا الشرك لتجتنبه وتبتعد ع

عظم امر أمر هللا به التوحٌد ألن اول دعوة االنبٌاء والرسل به التوحٌد لٌه أ

الٌه قال سبحانه لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال ٌا قوم اعبدوا هللا ٌعنً 

قال وحدوا هللا ما لكم من إله غٌره وقال سبحانه وإلى ثمود أخاهم صالحاً 

خاهم هوداً ٌا قوم اعبدوا هللا ما لكم من إله غٌره وقال عز وجل وإلى عاد أ

قال ٌا قوم اعبدوا هللا ما لكم من إله غٌره وقال سبحانه وما أرسلنا من قبلك 

من رسول إال نوحً إلٌه أنه ال إله إال أنا فاعبدون ٌعنً وحدون فهً دعوة 

جمٌع الرسل واعظم ما امر هللا به التوحٌد لذلك جاءت الرسل به واعظم 

ر التً امر بها جمٌع الناس فً ما امر هللا به التوحٌد ألنه اول االوام

التكالٌف قال سبحانه وقضى ربك أي أمر ووصَّى أال تعبدوا إال إٌاه ٌعنً 

بالتوحٌد وقال سبحانه واعبدوا هللا وال تشركوا به شٌئا وقال سبحانه قل 

تعالوا اتل ما حرم ربكم علٌكم أال تشركوا به شٌئا وبالوالدٌن إحسانا فؤول 



تكالٌف بتوحٌد هللا هو تكلٌف بتوحٌد هللا ألنه هو التكالٌف دائما هً ال

األصل هو األساس الذي تبنى علٌه جمٌع األعمال فلو كان الشخص ٌعمل 

أعماالً كثٌرة لكن هذا االساس عنده غٌر سلٌم فإن جمٌع االعمال تسقط 

كمن ٌبنً جدارا كمن ٌبنً عمارة على البحر ما ٌستقٌم له البنٌان حتى لو 

هار وكذلك االعمال اذا كانت مبنٌة على اساس منهار فإنها ال بنى سنٌن فٌن

تقوم بل إنها تكون هباء منثورا كما قال سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من 

عمل فجعلناه هباء منثورا قال وأعظم ما أمر هللا به التوحٌد وهو أي 

تعرٌف التوحٌد افراد هللا بالعبادة هذا هو تعرٌف توحٌد األلوهٌة ألن 

وضوع رسالة ثالثة األصول فً توحٌد األلوهٌة فقال وهو أي توحٌد م

األلوهٌة أما توحٌد الربوبٌة أفراد هللا بؤفعاله سبحانه توحٌد األسماء 

والصفات إثبات ما أثبته هللا لنفسه وما أثبته له رسوله من غٌر تحرٌف وال 

د تعطٌل ومن غٌر تكٌٌف وال تمثٌل وهنا قال وهو ٌعنً تعرٌف توحٌ

إفراد هللا بالعبادة او األلوهٌة فقط ألن المدار وموضوع الرسالة علٌه وهو 

تقول وهو افراد هللا بؤفعال العباد معنى افراد هللا بالعبادة ٌعنً كل عبادة 

افردها هلل اجعلها هلل فمن فعل ذلك فهو الموحد حقا وهو الموعود بدخول 

هذه العبادة اال هلل ٌعنً فقط الجنة شوف افراد هللا بالعبادة ٌعنً ال تجعل 

المدار على القلب اجعلها هلل صل هلل صم هلل اعبد هللا توكل علٌه خف من 

هللا اجعل خشٌتك له وهكذا قال وهو افراد هللا بالعبادة واعظم ما نهى عنه 

الشرك ٌعنً اعظم ما نهى هللا عنه وحذر منه هو الشرك لذلك سئل النبً 

ذنب أعظم عند هللا قال أن تجعل هلل نداً وهو خلقك وألنه أعظم ملسو هيلع هللا ىلص أي ال

الذنوب فإن صاحبه والعٌاذ باهلل خالد مخلد فً النار قال سبحانه إنه من 

ٌشرك باهلل فقد حرم هللا علٌه الجنة ما ٌدخل الجنة أبداً ومؤواه النار وما 



لماذا ألن  للظالمٌن من أنصار وقال سبحانه إن هللا ال ٌغفر أن ٌشرك به 

هذا الذنب هو شرك عظٌم فما ٌغفر وٌخلد صاحبه فً النار بل إن جمٌع 

األعمال التً ٌعملها المرء حابطة ولقد أوحً إلٌك وإلى الذٌن من قبلك لئن 

أشركت لٌحبطن عملك وٌخرج من الملة لهذا لو قٌل لك ما هً األحكام 

خلد فً النار ال التً تترتب على الشرك فهً أربعة الشرك األكبر خالد م

ٌغفر ذنبه ٌعنً لٌس تحت المشٌئة األعمال الصالحة التً ٌفعلها العبد 

حابطة واألمر الرابع أنه ال ٌدخل الجنة بحال والعٌاذ باهلل هذه أحكام 

الشرك األكبر وهو أي الشرك األكبر دعوة غٌره معه ٌعنً أن تجعل مع 

أشركت باهلل لو قلت ٌا بدوي  هللا غٌره فً العبادة فلو قلت ٌا رسول هللا فقد

وهو دعوة غٌره معه او لو قلت ٌا الولً الفالنً أشركت باهلل أشركت باهلل 

تقول هو صرف شًء فٌما هو من خصائص هللا لغٌر هللا فالعبادة من 

خصائص هللا فإذا صرفتها لغٌر هللا كانت شركاً فقال وهو دعوة غٌره معه 

هلل فٌما هو من خصائص هللا والدلٌل أو إن شئت قلت مساواة غٌر هللا با

ٌعنً الدلٌل على أعظم ما أمر هللا به التوحٌد وأن أعظم ما نهى عنه هو 

الشرك قوله تعالى واعبدوا هللا وال تشركوا به شٌئا الشاهد ٌعنً كٌف 

عرفنا كٌف استنبط الشٌخ دمحم بن عبدالوهاب من هذه اآلٌة أن أعظم ما أمر 

هى عنه الشرك ألن أول أمر أمرنا به من التكالٌف به التوحٌد وأعظم ما ن

فً هذه اآلٌة جعل التوحٌد وأعظم نهً الشرك واعبدوا هللا هذا توحٌد وال 

تشركوا به شٌئا هذا الشرك ثم قال وبالوالدٌن إحساناً أتت بقٌة التكالٌف فلما 

كان أول األوامر عرفنا أنه أهم ما ٌجب على العباد لما كان الشرك أعظم 

لنواهً عرفنا أنه أعظم ما نهى هللا عنه هذا أول أمر فً كتاب هللا هو ا

األمر بالتوحٌد ٌا أٌها الناس اعبدوا ربكم ٌعنً لو فتحت المصحف تمشً 



تمشً ما فٌه وال أمر أول أمر ٌؤتٌك فً سورة البقرة آٌة عشرٌن ٌا أٌها 

ال تجعلوا الناس اعبدوا ربكم أول نهً هو النهً عن الشرك بعده بآٌتٌن ف

هلل أنداداً آٌة اثنٌن وعشرٌن فإذا كان أول أمر فً كتاب هللا بالتوحٌد عرف 

أن أول نهً فً كتاب هللا هو الشرك عرف أنه هذا أول أمر فإذا عرف 

 أٌضاً أنه أعظم نهً نهى هللا عز وجل عنه وهللا أعلم .


