
الشيخ:
وو ا بالمسمملمين؛ وأممما مم مسمم مت ون  كك  المنممافقين وإ ور ششمم مو  كهمم مهاذ ا  مو

كت وف مل وس مأ كث علممى؛ الرياء  الغصغر كما  شع شر ئ و البمما مطمما مو  وه مف  فالباعث 
مي  القيام بالو اجب شه  كالصممل ة مثل؛ العمل؛ إذ ا كان من  الو اجبات 

كض شر وعمم مي مف مي لله فممي  المسممجد،  شل في  المساجد، يخرج يريد أن يص
كأ  كه ويقر كيبحب مدحهم وثنائهم فممز اد فممي غصمملتهأمل ون رأى جماعة 

كه فيممه، ملمم مب  مو ا شه باطل ل ثمم كه في غصلت كه هاذ ا  الاذي ز اد مف لل مك مف ننا،  وس كح
للب ف بإعاد ة  الصل ة وهكاذ ا بقيممة كيك من  السلم، ول  شم كه  كج شر وخ كي ككنه ل  ل
مهمما عممن  اللخل ص شب مف  مر مبحمم ون مرأ على  النسان شيء إ مط  العمال، إذ ا 
فيها وقع في  الشرك  الغصغر؛ لاذ ا  لكثر ة وقوعه في  المممة قممال
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ثالثشرح كتاب  التوحيد –  الشريط  ال
 الشيخ: زيممد  المدلخمليفضيلة 

 النبي غصلى  الله عليه وسلم: ((ألخوف ما ألخاف عليكممم  الشممرك
 الغصغر )). ثم فسره بالرياء، فلبد من  التفصيل بين  النوعين.

:متنال
لن رسول  الله غصلى  الله عليه وعن  ابن مسعود رضي  الله أ
ن ا دلخممل  النممار)). رو اه دد شنمم مو يممدعو للممه  وه مو وسلم قال: (( من مات 

 البخاري.
 :رحالش
نعم.

شعبمماد ة،  الممدعاء لن  الممدعاء  مهممم منممه أ وف كي من مات وهممو يممدعو 
مها لغيمر  اللمه شمرك؛ قمال  اللمه كف ور مغصم مها لله توحيمد، و كف ور مغص شعباد ة 

كه{تعالى:  كب مسمما شح مما  لن شإ مف شه  شب كه  مل من  مها ور كب مل  مر  ملخ نا آ مله شإ شه  لل مع  ال مم كع  ود مي ممن  مو
من كرو شف مكا ول كح  ا شل وف كي مل  كه  لن شإ شه  كب مر مد  ]. 117. [ المؤمنون:}شعن

 من مات علممى دعمماء غيممر  اللممه-تبارك وتعالى-فأعتبر  الله 
ور؛ كفممر ضضمم فهو كافر، يدعوه ويرجو ا منه جلب  المصلبحة ودفممع  ال

وهي من ن ا{ا نا غصريبحنباذلك ونهى  الله عن ذلك  محد مأ شه  لل مع  ال مم و ا  كعو ود مت مل  .}ف
] 18[ الجن: 
وم{ كك مل وب  شج مت وس مأ شني  كعو ود كم  ا كك ضب مر مل  مقا ] 60. [غافر:}و

مذن سببحانه في دعاء غيره دعاء  العباد ة؛ إذ ا من مات فلم يأ
 مممات علممى  الشممرك  الكممبر، ومممن مممات علممى؛على هاذ ا  العمل

وم{ فإنه مممن أهممل  الخلممود فممي  النممار ؛ الشرك  الكبر كهمم كع مف متن مممما  مف
من شعي شف لشا كة  ال مع مفا ددثر:}مش نعم.  ]48. [ الم

لمتن:ا
 أن رسول  اللممه غصمملى-رضي  الله عنه-ولمسلم عن جابر  

شرك بممه شمميئا كيشمم  الله عليه وسلم قال: ((من لقممي  اللممه وهممو ل 
شرك به شيئا دلخل  النار)) وش كي كه  مي شق مل مجنة، ومن  ول دلخل  ا

:رحالش
ا ل  الشممركننعم من مات على  التوحيد ل يشرك بممالله شمميئ

مجنة؛ لنه من أهل  التوحيد ومن  الكبر ول  الشرك  الغصغر دلخل  ال
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ثالثشرح كتاب  التوحيد –  الشريط  ال
 الشيخ: زيممد  المدلخمليفضيلة 

ممجنممة  كهم عند  الله  ال كئ مزآ مج و ا{أهل  العمل  الصالح و كنممو مم مء ا من  شاذي للمم لن  ا شإ
نل كز كنمم شس  وو مد ور شف ول كت  ا لنا مج وم  كه مل وت  من مكا شت  مبحا شل لصا و ا  ال كلو شم مع . [ الكهممب ف :}مو

107 [
تت{ لنمما مج وم  كهمم مل لن  مأ شت  مبحا شل لصمما و ا  ال كلممو شم مع مو و ا  كنممو مم مء ا من  شاذي للمم شر  ا كشمم مب مو

كر مها ون ل
م مها  ا شت وبح مت شمن  شري  وج ]25  [ البقر ة:}مت

ون مممم لن  وب ف؛ أ للمم شد  الله  الكريم  الاذي ل يتخ وع مو ون  شم إلى غير ذلك 
لنممه مممن مات على  التوحيد على  العمل  الصالح و اليمممان  البحممق أ
مي  الله عممز شق مجنة؛  استمر على ذلك في حيا ة  العمل حتى ل أهل  ال

لتى أتاه من ربه  اليقيممن وهممو ل يشممرك بممه شمميئ نمممانوجل، ح شقي كم ا 
مدعنلفر ائضه وو اجباته مبتعد شبمم ميات و ال شك ور كشمم ممات من  ال لر مبح كم ول شن  ا مع  ا 

ملت مل لض لنمه قممد يقمع؛و ال مجنة عد ا تفصيل في ذلمك، وهممو أ ول  دلخل  ا
لاذب ون شمماء  اللممه عمم في  الكبائر و الكبائر أهلهمما تبحممت  المشمميئة، إ

كصر كم شءنغصاحب  الكبير ة  الاذي مات  ود شبمم شب كه  مب لاذ معمم  ا عليها بممدون توبممة، 
مفر مغ كه وقد أتى بأسباب  المغفر ة  مل مر  شف وغ مي ون  ون شاء  الله أ شه؛ وإ شت مي منا شج
شدي  و الكفر  الكممبر مقا شت وع مفاق  ال كن  الله له؛ بخلف  الشرك  الكبر و ال
ه كر  الل شفم وغ مي مفمر ل  وغ كت كنموب ل  كذ ة هماذه  لل شم ول شرج ممن  ا وخمم كم ول مبحماد  ا ول و ال
وهلها؛ وفي هاذ ا  البحديث من  العموم مثممل ممما فممي قمموله تعمالى مشل

شه{ شب مك  مر وش كي مأن  كر  شف وغ مي مل  مه  لل لن  ال ] 48  [ النساء :}شإ
.و الكلم  (...) في  الية  التي سبق ذكرها

كل م بين الطالب والشيخ:
ن  الشرك  الكبر مخممرج مممن  الملممة و ان  الريمماءأ(.......) ل 

 الغصغر طار ئ ل يخرج غصاحبه من ملة  السلم؛ أممما  الكممبر فهممو
شرك  المنافقين، و المنافقون في  الدرك  السفل من  النار أشممد

 ا من  الكفر ة (...)نعاذ اب
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متن:ال
 .بسم  الله و البحمد لله و الصل ة و السلم على رسول  الله

 -:رحمه  الله تعالى-قال  الشيخ مبحمد بن عبد  الوهاب 
باب  الدعاء إلى شهاد ة أن ل إله إل  الله.

ملممى{وقول  الله تعالى:  مع شه  للمم ملممى  ال شإ كعممو  ود مأ شلي  شبي مسمم شه  شاذ مه ول  كق
من شكي شر وشمم كم ول من  ا شممم منمما  مأ مممما  مو شه  للمم من  ال مبحا وب كس مو شني  مع مب لت شن  ا مم مو وا  من مأ ش ة  مر شصي }مب

]108[يوسب ف:
 أن رسممول  اللممه غصمملى-رضي  اللممه عنهممما-عن  ابن عباس 

معاذ كم مبعث  لما  مل شين الله عليه وسلم  وأت لنممك تمم  ا إلى  اليمن قال له: (( إ
هاد ة أن ل ه ش ميكن أول ما تمدعوهم إلي ول نا من أهل  الكتاب ف قوم
كهممم أطمماعوك ون  ون يوحدو ا  الله، فإ إله إل  الله، وفي رو اية: إلى أ

 فأعلمهم أن  الله  افترض عليهم لخمس غصمملو ات فممي كممل؛لاذلك
كهم أطمماعوك لمماذلك ون  متممرض؛يوم وليلة، فإ وف مه  ا لن  اللمم كهم أ وم شل وع  فممأ

كهممم ون  مقر ائهممم، فممإ كف مرد علممى  كت مف ون أغنيائهم  شم ملخاذ  وؤ كت شهم غصدقة  وي عل
مو ة  المظلمموم،؛أطاعوك لاذلك وعمم مد شق  لتمم مم أمممو الهم، و ا شئ مر ا مك لياك و  فإ

شحجاب )). ألخرجاه. وينها وبين  الله  مب كه ليس  لن  فإ
وهل بن سعد  مس ون  لن رسممول  اللمه-رضي  الله عنممه-ولهما ع  أ

نل ن ا رج مة غد لن  الر اي مي شط وع كل مبر: ((  وي ملخ غصلى  الله عليه وسلم قال يوم 
ويه، مد ميمم كه علممى  كح  اللمم متمم وف مي كله،  كه ورسو كبه  الل كيبح مله، و مه ورسو كيبحب  الل
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ثالثشرح كتاب  التوحيد –  الشريط  ال
 الشيخ: زيممد  المدلخمليفضيلة 

مطاهمما، فلممما أغصممببحو ا غممدو ا وع كي ضيهممم  كهم أ ملت وي مل ككون  كدو مي فبات  الناس 
ون كجممو ا أ ور مي علممى رسممول  اللممه _غصمملى  اللممه عليممه وسمملم_ كلهممم 
شكي مت وشمم مي مطاها، فقال : ( أين علي بن أبي طالب؟) فقيل: هممو  وع كي
مأ مبممر مف مبصق في عينيه، ودعمما لممه،  شبه ف مى  شت كأ كلو ا إليه، ف مس ور ويه، فأ من وي مع

مطاه  الر اية وقال:  وع مأ مجع، ف ميكن به و ون لم  مك(كأ شل وسمم شر كفمماذ علممى  ون (أ
كهم بممما يجممب ور شب ولخ كهم إلى  السلم وأ كع ود شتهم، ثم  ا مح مسا شب شزل  ون مت لتى  مح
نل ليهدي  اللممه بممك رج ون  مل ون حق  الله تعالى فيه، فو  الله  شم عليهم 

ككون: يخوضون.نو احد كدو مي معم )).  لن شر  ال وم كح ون  شم   ا، لخير لك 
 :رحالش

 وسمملم علممى عبممدكك  اللهممم غصممل، البحمد للممه رب  العممالمين
 ورسولك نبينا مبحمد وعلى آله وغصبحبه أجمعين.

شاذي قبله وهو  الخمموف لل  المناسبة بين هاذ ا  الباب وبين  الباب  ا
متوفي وسمم كم انمممن  الشممرك؛ أن ل  الممه إل  اللممه توحيممد مممن قالهمما 
كده  الشممرك؛ ثممم شضمم شحممد؛ و التوحيممد  لو كم ول لشروطها وحقوقها فهممو  ا

كعممو{  الية  الكريمة -رحمه  الله-أورد  المؤلب ف  ود مأ شلي  شبي مسمم شه  شاذ مه ول  كق
شنممي مع مب لت شن  ا مممم مو وا  منمم مأ ش ة  مر شصي مب ملى  مع شه  لل ملى  ال و اليممة  الكريمممة فيهمما ..}شإ

دليل على أهمية شأن  الدعو ة إلى  الله تبارك وتعالى؛ وممما ذلممك
من  النممام شمم شعظمام و الصمالبحين  شكممر ام و النبيماء  ال لن  الرسمل  ال إل أ

معا ة إلممى  اللممه  كد شه وإلممى:؛ أي-تبممارك وتعممالى-كلهم  شد شحيمم وو مت  إلممى 
لممما كممانت  الممدعو ة إلممى مل إقامة فر ائضه وو اجباته ومتابعة رسله و
 الله عز وجل ل تقوم إل على ركممائز، ومممن أول  الركممائز  العلممم؛

 دعو ة إلى  اللممه عممز وجممل؛: أي؛قال على بصير ة أدعو ا إلى  الله
مر اد بها وجه  الله و الد ار  اللخر ة؛ فليس د اعي كي شصممهندعو ة  وخ مش ا إلى 

كحممب ول إلى غير  الله تبارك وتعممالى؛ كممما يفعممل مممن يقممع فممي 
ممد ة و الثناء و المدح مممن  النمماس ل يريممد ثممو اب  اللممه و الممد ار وبح مم ول  ا
شعباد ة يجب أن تكون لخالصة لله؛ يبتغي بهمما  العابممد ككل   اللخر ة؛ ف
وجه  الله و الد ار  اللخر ة؛ ومن ذلك وفي مقدمة ذلك  الدعو ة إلى
 الله تبارك وتعالى؛  التي هي وظيفة كل رسول وكممل نممبي وكممل
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عبد غصالح من بنممي آدم، ول يكممون عبممد غصممالح  إل إذ ا كممان مممن
أهل  العلم و المعرفة؛ ولو كممان مممن أهممل  العلممم  الممو اجب فقممط
 الاذي يجب عليه ويكون فرض عين؛ فهو من  الصالبحين بقدر ممما
وو ا لبمم مر مت معه من  العمل و الصلح؛  وأممما  العلممماء  الربممانيون  المماذين 
على  الكتمماب و السممنة تربيممة سممليمة ونشممرو ا ذلممك فممي  النمماس

وتبمماع  الرسممل و النبيمماء حق كعو ا في  العلم؛ فهؤلء هممؤلء أ لس مو مت ا؛نممو
شلمماذ ا قممال  اللممه من  النمماس؛  شممم ون غيرهممم  شممم وهم في  الصب ف  الول  

شه{تعالى:  للمم ملممى  ال شإ كعو  ود ش ة{ ثممم قممال: }؛مأ مر شصممي مب ملممى  شممرطان} مع
 أساسيان في قبول  الدعو ة.

ون تكممون  الممدعو ة لخاغصممة للممه   تبممارك- الشممرط  الول: أ
لم تكممون علممى-وتعالى ن ة دنيويممة ول شخصممية؛ ثمم ؛ ل يريد بها إر اد

لن  الد اعية وهو:بصير ة؛ أي كع بجهل؛  فإ ميد كع بعلم  ل  ميد  على علم 
ون يممدعو ا كته ل تصح دعوته ول يجمموز لممه إل أ لي شن منت  كس مح جاهل ولو 
كعو ا إليممه؛ ود ميمم كمممه مممن  العلممم  مل وع مي في حدود ما يعلم؛ فالقدر  الاذي 

كمه؛ إذ ميعل نئا ل  ون يتكلب ف شي كمه ل يجوز له أ مل ميع  ا فالدعو ةنو الاذي ل 
دد رسول  الله؛ د ة إلى تبحقيق ل إله إل  الله مبحم وعو مد إلى  الله أولها 
لن ل ون أركممان  السمملم شممهاد ة أ شم مق  الناس  الركن  الول  لق فإذ ا ح

ملن مبحمد ممهممانإله إل  الله وأ مل وع مي ون   ا رسول  الله؛ حققها كما يجممب أ
مث شعمم كب دممما  مل نعا بعدها لهمماذ ا  مبا شت شتي  العمال  ممل بها بعد ذلك تأ وع مي ون  وأ
مث في مكممة ثل ث عشممر ة سممنة مك مم  النبي غصلى  الله عليه وسلم و
ما دعا إلى شيء إل إلى تبحقيق ل إله إل  الله و اليمان برسالته؛
شت  الصممل ة ركعممتين ركعممتين؛ ولممم مضمم شر كف وفي آلخر هاذه  السنو ات 

مرض شيئ وف شئ ض إل بعد ذلممك فممينكي مر ا مف من  الحكام و الو اجبات و ال شم ا 
 المدينة؛ وهو دليل على أهمية كلمة  التوحيد ل إله إل  الله؛  وكم
ون قالهمما مم لن  منا في  البو اب  المتقدمة أ مع مم ون فضل كما سبق  شم لها 

ننا بها، عالم شق ون أهممل  التوحيممد؛ بمقتضمماهانا بهمما، عمماملنكمو شممم  فهممو 
نة لمه يمموم شصم دمه وماله وعرضمه فمي  الممدنيا وتكمون شمافع وع مت و

شل  الدعاء و الاذكر؛ القيامة لج ون أفضل  القربات وأ شم  ولما كان، لنها 
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 الدعو ة تبحتاج إليها  البشرية في كمل زممان وفمي كمل مكمان فل
كطيهمما و احممد فممي  الزمنممة و المكنممة مغ كي عممز-قممال  اللممه ؛ يمكن أن 

شني-: {وجل مع مب لت شن  ا مم مو وا  من   الرسممول عليممه  الصممل ة و السمملم: أي}؛مأ
مباعه جميع وت ا فممي مشممارق  الرض ومغاربهمما؛  العممرب و العجمممنمموأ

ون يألخمماذو ا نصمميبهم و الحمر و السود و الاذكر و النثى كلهم يجب أ
ون يكونممو ا دعمما ة  لممى  اللممه تبممارك وتعممالى بممأقو الهمإمن  العلم وأ

مسممب  القممدر ة مبح شب من  العلممم و شممم كه  مد شعنمم مسممب ممما  مبح شب دل  وبأفعالهم؛ كمم
و المكان؛ لاذ ا هاذه بشرى عظيمة لمن دعا إلى  الله في قوله أو
مقممام، أو بخطبممة كي ورس  مد شب مقى، أو  كتل فعله بكلمة تقال، أو بموعظة 

، أو بنصمميبحة مممننجمعممة، أو مبحاضممر ة، أو مشمماركة بنممدو ة مثل
 النصائح، إلى مال يدلخل تبحت  البحصر؛ كل هاذه  النو اع دعو ة إلى
 اللممه تبممارك وتعممالى؛ إذ ا قصممد بهمما  الممد اعي إلخممر اج  النمماس مممن
ظلمات  المعصية إلى نور  الطاعممة فهممو مممن  الممدعا ة إلممى  اللممه؛

شقلة مكثر ة و كتون  مو مفا مت مي لن  الناس  شطيه  الله تبممارك؛وحيث إ كيع  فالجر 
مل{وتعالى ببحسب ما يقدم  النسان من  العمل  مقمما وث شم ول  مم وع مي ممن  ف

كه مر ميمم ن ا  در مشمم ت ة  لر مذ مل  مقا وث شم ول  مم وع مي ممن  مو كه *  مر مي ن ا  وير ملخ ت ة  لر -7[ الزلزلممة:} مذ
8 [

شه تبممارك شهمم شزي ون مت ل إلممه إل  اللممه؛ ولختممم  اللممه عممز وجممل  اليممة ب
كه به أهل  الشرك و الضلل مف مغص لما و من{ قال: ؛وتعالى ع شممم منمما  مأ مما  مو

من شكي شر وش كم ول ون أتبمماع } ا شممم ون  الشممرك وأهلممه وكممل مسمملم  شممم بر اء ة 
من  المشممركين شممم مأ  لر مبمم مت  وتممبرأ،مبحمد غصلى  الله عليه وسلم فقممط 

 ولممما كممان، لنه من أهممل  التوحيممد؛من  الشرك وأعمال  الشرك
من؛ الشرك قد يخفى على  النسان شممم شمممر  النسممان بممالتزود  كأ  لمماذ ا 

 العلم؛ حتى يبحقق  التوحيممد؛ وإذ ا حقممق  التوحيممد فممإنه يتممبرأ مممن
كاذ شعي مت وسمم مي د ئ قلممبي فممإنه   الشرك و المشركين؛ وإن طرأ عليه طممار
ون شني أعمموذ بممك أ ون ذلك كما في  الدعاء  المأثور: (( اللهم إ شم بالله 

شرك بك شمميئ وش كرك مممما ل أعلمممه)) همماذ ا دعمماءنكأ شف وغ مت وسمم مأ كمممه و مل وع ا أ
نممما وأبممد شثممرن المؤمن؛ يخاف على نفسه فممالنفس ضممعيفة؛ د ائ وك كي  ا 
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ثالثشرح كتاب  التوحيد –  الشريط  ال
 الشيخ: زيممد  المدلخمليفضيلة 

ون همماذ ا  الممدعاء شممم لدم عمل؛ النسان   غصممالبحا رضمميهن لسمميما إذ ا قمم
لنفسممه ورجمما ثممو ابه ولخمماف أن يخدشممه شمميء مممن  الريمماء أو

كد إلى هاذ ا  الممدعاء فممور؛ السمعة أو نبحو ذلك شم وع مي شنممي: ان   (( اللهممم إ
شرك بك شيئ وش كأ ون  ا أعلمه وأسممتغفرك مممما ل أعلمممه))نأعوذ بك أ

در رحيم يصلح  الله حاله كه؛و الله غفو مء كجممو كل كبحب توبة  العبد و كي  لنه 
شم أهل  الشرك وأنهم أبعممدو ا ور شج شم  مظ شع إليه؛ وفي  الية دليل على 
وشممرك ل يسممتبحق  المغفممر ة كم لن  ال وذ أ أنفسهم عممن رحمممة  اللممه؛ إ

شتي بأسبابها.؛ انو الرحمة أبد  لنه لم يأ
ون يكممون  فأسباب  الرحمة و المغفممر ة و الشممفاعة أسممبابها أ
لحد مو ون أهل  اقتر اف  المعاغصممي لكنممه مممن أهمملنكم  ا لله، ولو كان م

مب في  النار فليست كنار  الكممافرين وإن كممان ل لاذ كع ون   التوحيد؛ وإ
كرها مح ون  شم من  النار ول  مهان بشيء م مت وس ون ينتقل،كي مجى له أ ور كي  ولكن 

مقى لخالدنيوم وب مي ون  ون أ شم مقى  در وأب  انا ما من  النار إلى  الجنة؛ وهاذ ا لخي
 ا في  النار مثل أهل  الشرك  الكبر، و الكفر  الكبر، و النفمماقنمخلد

 العتقممادي، هممؤلء ل لخممروج لهممم مممن  النممار، ول يجممدون ر ائبحممة
ه ون رحممة  الل شمم مب فمي طممرده  لب مسم مت كمشرك هو  الماذي  ول  الجنة؛ و ا

تبارك وتعالى. نعم.

متن:ال
شن  ابن عباس   أن رسممول  اللممه غصمملى-رضي  اللممه عنهممما-ع

نذ ا إلى  اليمن قال له: (( إنممك تممأتي معا كم  الله عليه وسلم لما بعث 
هاد ة أن لنقوم ه ش ا من أهل  الكتاب فليكن أول ما تمدعوهم إلي

 إله إل  الله))
رح:الش

كه  لل مو ون  مممم لن  وهاذ ا  البحديث  الجليل فيه دليممل غصممريح علممى أ
مر  المسلمين يجب عليه وي وم لم بشممأن  الممدعو ة؛ك الله أ مت وه مي ون  فرض أ

ضدعا ة إليها؛ ون يصل  ال ضدعا ة إلى  القطار  التي يمكن أ وبعث  ال مي ون  وأ
ى  الله عليه وسلم بعث معاذ وهممو فممي  المدينممة إلممىلغص و النبي

 اليمن في  الوقات  التي ليس فيها من  المر اكب ممما يوجممد  الن؛
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ا للنمماس؛ وهممو دليممل علممىنمما ومعلمنممبعثه إلى  اليمن ليكممون د اعي
مظم شأن  الدعو ة إلى  الله عز وجل؛ ثم أعلمه بأي شيء يبممدأ؛ شع
يبممدأ بالممدعو ة إلممى  التوحيممد إلممى تبحقيممق ل إلممه إل  اللممه مبحمممد ا

ون قالها علم مم لن   فقد دلخممل فممي  السمملم؛ن؛ا وعملنرسول  الله؛ ل
ثم يطالب بعد ذلك بفر ائ ض  السلم وحقوق  السمملم؛ لمماذ ا قممال

كمعاذ  النبي شل فليكن أول ما تدعوهم إليممه( :غصلى  الله عليه وسلم 
كني رسول  الله ؛  ركن و احممد ل يفمرق)شهاد ة أن ل إله إل  الله وأ

شيها عن من سو اه وف من  وأن،بينهما ل إله إل  الله تجريد  العباد ة لله و
غصلى  اللممه عليممه  ا رسول  الله تجريد  المتابعة لرسول  اللهنمبحمد

ممممر  النمماس لن  اللممه هممو  المماذي بعثممه وأرسممله وأ وسلم ل لغيره؛ ل
شني{ كما في قوله  البحق: ؛بإتباعه كعو شب لت مفا مه  دل من  ال ضبو شبح كت وم  كت ككن شإن  ول  كق

دم شحي لر در  كفو مغ كه  لل مو ال وم  كك مب كنو كذ وم  كك مل ور  شف وغ مي مو كه  دل كم  ال كك وب شب وبح  [آل عمر ان :}كي
31 [

لن أهممل  الكتمماب  المماذين هممم  اليهممود و النصممارى ثم ألخممبره بممأ
 أنهممم علممى علممم بممالكتب  السممابقة-وكانت  اليمن مملوء ة بهممم-

مدل وعنممدهم شمميء مجمم فليكن دعوتهم بما يناسبهم عندهم مممن  ال
كين لهم ما جاء به  النممبي غصمملى مب كي من  العلم من  الكتب  الولى  فل
من  الممدين إل كيقبممل ممم ون شريعة  السلم وأنه ل  شم  الله عليه وسلم 

مبع أحد،ما جاء به مبحمد رسول  الله غصلى  الله عليه وسلم لت كي  ول 
لن؛من  المرسمملين  الوليمن إل مبحمممد غصملى  اللمه عليممه وسملم  ل

انرسالته عامة وشاملة وناسخة لجميع ما قبلها؛ ممما كممان غصممبحيبح
وننوما كان باطل ؛ مهيمن دينه على جميع  الديان ول يجوز لحد أ

مد  الله بالتور ا ة أو  النجيل أو  الزبور أو أي شيء من  الصممبحب ف يعب
 لممو كممان مممن،انممو الكتب  التي أنزلها  اللممه علممى  النبيمماء مممن قبل

ونزلت عليهم أحياء ما وسعهم؛ إل أن يتبعو ا مبحمممد  ا غصمملى  اللممهنكأ
كس{ كما في قوله: ؛عليه وسلم لنمما مها  ال ضي أ

م مي ول   كممما فممي قمموله}؛كق
نا{: -عز شأنه- شميعمم مج وم  ككمم وي مل شإ شه  للمم كل  ال كسممو مر كنممي  شإ كس  لنا مها  ال ضي أ

م مي ول  }كق
]158[ العر اف: 
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من{: - وجممللعممز-وقممال  شمي مل معمما ول كل نة  مممم وح مر لل  شإ مك  منا ول مسمم ور أ
م مممم آ  }و

] 107[ النبياء :
مرمو{ مثمم وك مأ لن  شكمم مل مو ن ا  شاذير منمم مو ن ا  ششممير مب شس  لنمما كلل نة  لفمم مك آ لل  شإ مك  منا ول مس ور أ

م مم آ 
من كمو مل وع مي مل  شس  لنا ] 28 [سبأ :} ال

كشمممولها ،دليل على عموم رسالته غصلى  الله عليه وسمملم و
ا ممماّمموقوله عليه  الصممل ة و السمملم: ((لممو كممان ألخممي موسممى حي

كأولي  العمزم أنمزل ون  ون يتبعني)) وهو موسى  الكليم م كه إل أ مع شس مو
شكتاب شظيمن الله إليه  مع كه  الله في  الفرقان بقوله: نا  مح مد مم منمما{ا  ول مز مأن لنمم آ  شإ

در كنو مو ندى  كه مها  شفي م ة  مر ا وو لت ].44 [ المائد ة :} ال
لكن بعد  الفرقان ل يجوز لحد أن يقرأ شمميء مممن  التممور ا ة

 ول يعبد  الله بشيء مممن أحكامهممما؛ لن أحكممام،ول من  النجيل
ون  السلم هي  المفروضة على  الناس وهي  الو اجبة وهي  التي م
ون عمممد إلممى غيرهمما مر اط مسممتقيم؛ وممم شغصمم مي إلممى  شد كه تمسك بها 
سلك طريق  الضلل؛ فل حجة  اليمموم لليهممود و النصممارى ل حجممة
من لمممة كلممو كقو مي لهم في قولهم نبحن على ديممن وأنتممم علممى ديممن؛ 
مبحمد غصلى  الله عليه وسلم أنتم علممى ديممن و نبحممن علممى ديممن
وكلها سماوية؛ يعنممي يممدعون غصممبحة أديممانهم وأنهمما مممن  الديممان

 هي ديممن سممماوي ويجممب، السماوية يوم أنزلت  الرسل و النبياء
عليهممم أن يعبممدو ا  اللممه بممما فيهمما؛ ولممما مممات  الرسممل و النبيمماء

 ل يجمموز لحممد أن؛وحرفت تلك  الكتب وجاءت  الرسالة  الخاتمممة
شعممث إلممى أهممل كب يقول أنا على دين وأنتم على دين؛ بل  الرسول 
شعمث للعممرب كب ملكهم؛ و وسم مم ون سملك  مممم  الكتاب  اليهود و النصممارى و
شني إلى يوم  القيامممة؛ بممل إلممى لد ا شعث إلى  القاغصي و ال كب و العجم؛ و

مسع لحد  الخممروج عممن شممريعتهنعالم  النس و الجن جميع مي ا؛  ول 
ون لخرج عنها و ادعى بأنها على دين سماوي فهممو كمماذب؛نأبد  ا؛ وم

ون مات فهو من أهل  النار بشممهاد ة رسممول  اللمه عليممه  الصمل ة وإ
شبي أحد من همماذه  المممة –أي :و السلم إذ قال: (( و الله ل يسمع 

  قال: (( و اللممه ل-أمة  الدعو ة ليس أمة  الجابة أمة  الدعو ة كلها
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دي أو نصر اني ثممم يممموت ولممم دد من هاذه  المة يهود شبي أح يسمع 
ون أغصبحاب  النار)). كت به إل كان م وئ شج يؤمن بالاذي 

يعنممي  الخالممدين  المخلممدين فيهمما و العيمماذ بممالله و العكممس 
بالعكس؛ من مات وهو يؤمن بما جاء به مبحمد غصلى  اللممه عليممه

شمن هممؤلءن؛ا وعملنوسلم علم مي لحد  شق مب  فهو من أهل  الجنة فما 
للل  اليمموم ضضمم  هممؤلء  المماذين يشممتمون  الرسممول عليممه  الصممل ة؛ ال

و السلم ويقعون في عرضه من  النصارى سببه  الجهممل  الفضمميع
مل عنهم  الجهل لممو مز ا مل  الجهل في ساعات؛  مز ا مل و العناد؛ لو أر ادو ا 
مذميمم علمى كصمب  لع مت أر ادو ا  البحق؛ لكنهمم ل يريممدون  البحمق أهمل 
مضمملو ا مضلو ا وأ لجار في  الكنيسة؛  كف مسة  شو مسا مق كتب مبحرفة وطاعة 

لن مبحمممد كهم من  السمملم و(....) فيممه؛ وأ كفو لو ملخ  ا كمماذ انعباد  الله؛ و
لنه شرف لك وع مي وكاذ ا، ولم يعرفو ا فضله ولم يعرفو ا قدره؛ وبعضهم  

- وجممللعممز-لخبيث  النفس كالشيطان  الرجيم  الاذي أعترف بالله 
 ولم يؤمن بما أمره  الله تبارك وتعالى به.  و الله أعلم.
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متن:ال
 . و الصل ة و السلم على رسول  الله،بسم  الله و البحمد لله

-: رحمه  الله تعالى-قال  الشيخ مبحمد بن عبد  الوهاب 
لن رسممول  اللممه غصمملى-رضي  اللممه عنهممما-عن  ابن عباس   أ

ن ا إلى  اليمن كمعاذ شتي؛ الله عليه وسلم لما بعث   قال له: (( إنك تممأ
هاد ة أن لنقوم ه ش ا من أهل  الكتاب فليكن أول ما تمدعوهم إلي

إله إل  الله - وفي رو اية: إلى أن يوحدو ا  الله - فإن هم أطاعوك
لن  الله  افترض عليهم لخمس غصمملو ات فممي كممل؛لاذلك  فأعلمهم أ

ون هم أطاعوك لمماذلك ، فممأعلمهم أن  اللممه  افممترض يوم وليلة، فإ
ون هممم كترد علممى فقر ائهممم، فممإ مف عليهم غصدقة تؤلخاذ من أغنيائهم 
لتممق دعممو ة  المظلمموم شئممم أمممو الهم، و ا ؛أطاعوك لاذلك فإياك وكر ا

 فإنه ليس بينها وبين  الله حجاب)). ألخرجاه.
 :رحالش

 وسمملم وبممارك علممىك  اللهممم غصممل، البحمد للممه رب  العممالمين
عبدك ورسولك نبينا مبحمد وعلى آله وغصبحبه أجمعين.

مدل بهمما مت وسمم سبق معنا ما دلممت عليممه  اليممة  الكريمممة  الممتي  ا
 المام مبحمد بن عبد  الوهمماب علممى معنممى شممهاد ة أن ل إلممه إل

 الله و الدعو ة إليها و الية هي قوله تعالى: 
شن{ مممم مو وا  منمم مأ ش ة  مر شصممي مب ملممى  مع شه  للمم ملممى  ال شإ كعممو  ود مأ شلي  شبي مسمم شه  شاذ مهمم ول  كق

من شكي شر وش كم ول من  ا شم منا  مأ مما  مو شه  لل من  ال مبحا وب كس مو شني  مع مب لت ]108} [يوسب ف:  ا
ون أبرزها: شم من  المسائل  تة م فقلنا إنها دلت على جمل

شلي{أن  الخطاب في قولة تعالى:  شبي مسمم شه  شاذ مهمم ول   لخطمماب}كقمم
ون،للنبي غصلى  الله عليه وسلم  وكل مممن يصمملح  الخطمماب لمه ممم

مهمماجه علممى  الطريقممة؛أمته ون شم  وهم  الاذين يدعون بدعوته وعلممى 
 وقمموله:، التي دعا إليها وبها رسول  الله غصلى  اللممه عليممه وسمملم

شلي{ شبي مسمم شه  شاذ   الممدعو ة إلممى  اللممه  الممتي تتضمممن تبليممغ: أي}؛مهمم
 وتتضمن باذل  الجهد في تعليم  الناس أمر دينهممم علممى، الرسالة
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 الشيخ: زيممد  المدلخمليفضيلة 

و المتابعممة)،  ( اللخل ص،: وهممما،طريقة غصبحيبحة توفرت شروطها
مما جاء به  النبي غصلى  الله عليه وسلم شل  . المتابعة 

شه{وفي قوله:  لل ملى  ال شإ كعو  ود  تقريممر لوجمموب  اللخل ص فممي}مأ
كي أسلوب من أسمماليب  الممدعو ة مية إلى  الله بأ شع  الدعو ة؛ وأن  الد ا
شعباد  اللممه يبحتسممب  الجممر ميدعو  ولزمها بأنه  كي شعر نفسه و كيش مينوي و
ولخلممص لممه فممي  الممدعو ة  وسمملك من  الله تبارك وتعممالى؛  المماذي أ
ميممة أن شع  المنهاج  الاذي رسمه  الله تبارك وتعالى له؛ فل يجوز للد ا

 لرسممول-تبممارك وتعممالى-يعدل عن هاذ ا  النهج  الاذي رسمه  اللممه 
كير  النيممة مغ كي  الله عليه  الصل ة و السلم ولمته ول يجوز للد اعية أن 
ويدعو ولمه مقاغصممد ألخممرى يتعلممق بمتمماع  البحيمما ة أو بالسمممعة أو
ودحة أو لينال عرض من  الدنيا؛  كل ذلك إذ ا أحممس مممن شم قصد  ال
مها بهمماذه مر كك ماذ كيمم ون   النفس أنها تطمح إلى هاذه  الشياء وجب عليه أ
كيشعر نفسه بممأنه ل ثممو اب  الية وأمثالها ويلزمها بلز ام  التقوى؛ و

 ( الصممو اب:يرجى إل في  العمل  الاذي يتوفر فيه شممرطان  اثنممان
ش ة{ لاذ ا قال: ؛و اللخل ص) مر شصي مب ملى  مع شه  لل ملى  ال شإ كعو  ود  }.مأ

ش ة))  المممر اد بالبصممير ة: وفممي قمموله مر شصممي مب ملممى  مع   العلممم:((
محاه  الله  وو  إلي نبيه عليه  الصممل ة-تبارك وتعالى- الشرعي  الاذي أ

  الكتاب  العزيز و السنة  المطهر ة؛ هاذه  البصير ة يتفاوت؛و السلم
كلوه مممن  العلممم لصمم مح ماذل، الناس فيها ببحسب ممما  وبمم كت  وببحسممب ممما 

 وتقوى وهي بصير ة، تبحصيل  البصير ة، الجهود في تبحصيل  العلم
كيبصر  النسان بقلبه معالم  البحلل ومعالم  البحر ام  ومممر اد، القلب 

؛ منه ومر اد رسمموله عليممه  الصممل ة و السمملم-تبارك وتعالى- الله 
وذلك بباذل  الجهد في  الطلب و التبحصيل بأي وسيلة من وسممائل
كيصببحو ا مممن أهممل  البصممير ة  المماذين وفقهممم  التبحصيل  الشرعية؛ ف
شلممع علممى  العلممم وأن لط مي كهم؛ فصار شممغله  الشمماغل أن  مهم  الله وأل
كه فيبحل مبحل  الجهل؛ ويعمل به فتأتي فيممأتي مم مل وع مي شل يبحصل  العلم 

ممممه  النمماس بقممدر ممما؛ الصبحة في  العمل كل مع كي مي على علم و شن كب  لنه 
لسممى بالرسممل  المماذين بعثهممم  اللممه مأ مت مي شل يسممتطيع ويتصممدى لمماذلك 
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كهم فيكونممو ا معلميممن بعممد أن مت مث مر ممهم؛ فيأتي و لل مع شمين بعد أن  كل مع كم
ا فممين فيبحد ث من  الجر  الشيء  الكثير  المماذي يكممون سممبب؛يعلمو ا

ا فممي دلخممول  الجنممة مممع أولن وسممبب-تبارك وتعممالى-مرضا ة  الله 
 لن أفضممل  النمماس فممي كممل زمممان ومكممان  العلممماء؛ الممد الخلين

شئمممة يعتممبرون للنمماس و النمماس مأ  العاملون؛  العاملون بعلمهم هممم 
ا لهم؛ وإن  اقتدو ا بهم في غصممالح  العمممال و اجتنمماب مسمماو ئنتبع

 الصممل ة- العمممال أحممرزو ا مممن  الجممر ممما وعممدهم  النممبي عليممه 
 به في قوله: (( الد ال على  الخير كفاعله)). -و السلم

و الدللة على  الخير تممأتي بممالقول وتممأتي  الفعممل؛ و التأسممي
 في قوله  الطيب وعمله  الصممالح؛م في قوله وفعلهلبالناس للعا

وسلوكه  السلمي  الصبحيح وزهده وورعممه عممن  المبحممارم وبمماذل
جهده في  القتصار على  البحلل؛ و الناس يقتدون به فيبحرز أجممر
كل من  اقتدى به في قول أو فعل؛ وهاذه من أنو اع  الدعو ة ومن
لما كان  النبي غصلى  الله عليممه مل أقسامها دعو ة بالفعل و السلوك و
دل مبحممدود كغيممره مممن  الرسممل و النبيمماء  السممابقين وسلم له أجمم
وغيره من  المخلوقات؛ فل بد لهاذه  الممدعو ة مممن أمممة تقمموم بهمما

ك ة  المسلمين؛كما قام بها  النبي غصلى  الله عليه وسلم فا مل كو مل ة  كو ل
كالملوك و الرؤساء؛ هؤلء يصنعون كما غصنع  الرسول غصلي  اللمه
عليه وسلم من بعد  الدعا ة إلى  الماكن  التي تبحتمماج إلممى دعممو ة

 وربط  المخلمموقين، الصل ة و السلم وإبل غ لرسالة  الرسول عليه
 بفعممل أمممره و اجتنمماب نهيممه ومممن أتمماهم  اللممه؛بخالقهم وبارئهم

 العلممم ينشممرونه بقممدر  اسممتطاعتهم؛ ولممو يسممتطيعو ا أن يرحلممو ا
مغصابو ا؛ وإن لم يستطيعو ا فكل عممالم فممي بلممده لتبليغه وفعلو ا ل
ششممر فممي كن وفي  الوطن  الاذي يعيش فيه ينشر  العلم؛ و العلممم إذ ا 

ا فممي ذلممك  المكممان؛ بممل يبحملممه  المقيمممنمكان ل يبقممى مبحبوسمم
لل؛ أينممما شلغه أينممما حمم لب كي و المسافر و الغادي و الر ائح يبحمل  العلم و
لل من  الوطان؛ فإذ ا نشره وهو فرد و احد فممي بلممد ة أو إقليممم مح
مممن  القمماليم وألخمماذ عنممه  النمماس  العلممم نشممروه فممي  القليممم
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منارو ا  بنور ما سمعو ا من  العالم  الاذي ألخاذ نصيبه من  العلم مت وس و ا
 وكما كانو ا أغصبحابه يبلغون  العلم في، الشرعي وبلغه كما (.. ..)

كع رسول  الله حق مبا وت أ
م كتهم  العلماء؛نمشارق  الرض ومغاربها؛ ف مم ا أئ

هم  الاذين يتولون دعو ة  الخلق ول يمكن أن تصلح أمة أو مجتمع
أو فرد بدون  العلممم؛ ل يمكممن مهممما تمموفر عنممدهم رغممد  العيممش
كدون ول شع وسمم مي و المممن ووسممائل  الر احممة ولكنهممم بممدون علممم ل 

ا للبحيا ة؛ إل إذ ا كان  العلم منشور بينهممم؛ قممال  اللممهنيجدون طعم
وقال رسوله عليه  الصل ة و السلم وفعممل  السمملب ف  الصممالح كمماذ ا

 فالبحمد للممه  اقتنممع كممثير،وكاذ ا؛ لنهم ل يفعلون إل بعلم وبصير ة
مممن طلب  العلممم؛ و عرفممو ا حمماجتهم و استسممهلو ا  الصممعب فممي
تبحصيل  العلم و العناية به بكتاب  اللممه عممز وجممل وبسممنة رسممول
 اللممه عليممه  الصممل ة و السمملم ب آثممار  الصممبحابة بسمملوك  السمملب ف

؛ فصار من حسن حظهم ذلك؛وزهدهم وورعهم وحسن دعوتهم
ش ة{لاذ ا قال  الله تعالى:  مر شصي مب ملى  مع شه  لل ملى  ال شإ كعو  ود مأ شلي  شبي مس شه  شاذ مه ول  كق

شني مع مب لت شن  ا مم مو وا  من   اتبعه في  العلم و العمممل؛ و الممدعو ة مممن  العمممل}مأ
 ا مممن  النفممع  القاغصممر؛نونفعها متعدي و النفع  المتعدي أكمممل أجممر

 النفع  القاغصر على  النفس لكن  النفع  المتعدي تعدى مممن نفسممه
للم؛ وهاذ ا  الاذي يممدعى  العممالم مع ممل هو و مع شلم و مع إلى غيره ببحيث 

كيدعى عالم للم  ممل وع شلم وع ا وهممي مممن  اللفمماظّا ربانين الرباني ع
 العظيمة  الشريفة.

شتمت  الية من  البر اء ة من  الشرك و المشممركين؛ بتسممبيح كلخ و
 الله عن  الشممريك و النضممير و المثيممل و الممبر اء ة مممن  المشممركين؛
لنهم أعد اء  الله وأعممد اء  الرسممل فتممبرأ  النممبي غصمملى  اللممه عليممه
نعا له في كل ذلك؛ يتبرءون من  المشممركين مب وسلم منهم وأمته ت
بجميع أغصنافهم؛  ويتممبرءون مممن أعمممالهم وألخلقهممم وسمملوكهم
ويتبرءون من  البدع و المبتدعين؛ فإن  البممدع بريممد  الشممرك بممالله

 العلماء وطلب  العلممم بالمماذ ات يسممألون  لاذ ا ترى-تبارك وتعالى-
عن  البدع.
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ما هي  البدعة؟ وفي أي شيء تكون  البدعة؟ فممي  العتقمماد
 يسألون عنها ليجتنبوها ويبحاذروها؛ كما، في  الفعال،في  القو ال

فممي حممديث حاذيفممة بممن  اليممماني قممال: ((كممان  النمماس يسممألون
 الرسول غصلى  الله عليممه وسمملم عممن  الخيممر وكنممت أسممأله عممن

  الشر مخافة أن يدركني))
فمممن جمممع  اللممه لممه بيممن معرفممة  السممنة ومعرفممة  البدعممة

مر  الناس منهمما شاذ لبح كي  فهممو عممالم ربمماني؛ ول يمكممن لهمماذه؛ليجتنبها و
ا إل أن تبمماذل  الجهممود  المتو اغصمملة مممننممف تماممروممعك الشممياء أن ت

 ا ببحسب طاقتهم يتعرف على  السنة علمممن ونهارنطلب  العلم ليل
 حممتى ل يغممره مممن؛ ويتعممرف علممى  البدعممة و المبتممدعين،وعمل

ملينممون للنمماس كي كيزلخرفممون  القممول و غرمممن أهممل  البممدع  المماذين 
 الجانب؛ وهم يريدون أن يقاذفوهم في  النار و العياذ بالله و المماذي

شطي{يقممرأ  اليممة مممن سممور ة  النعممام  اللخيممر ة:  مر ا شغصمم ماذ ا  مهممم لن  مأ مو
وم كك شل مذ شه  شل شبي مس معن  وم  كك شب مق   لر مف مت مف مل  كب ضس و ا  ال كعو شب لت مت مل  مو كه  كعو شب لت مفا نا  شقيم مت وس كم

من كقو لت مت وم  كك لل مع مل شه  شب ككم  لغصا ]153 [ النعام :}مو
لرف بأن  الصر اط  المستقيم  الكتاب  لرف  السنة و البدعة ع ع

لن  السمبل و السمنة؛ فبمماذل جهممده ليألخماذ نصميبه وحظمه منهمما وأ
شه { اللخرى شل شبي مس معن  وم  كك شب مق  لر مف مت مف مل  كب ضس و ا  ال كعو شب لت مت مل    البممدع: هممي}؛مو

كضممل كت و اللخطاء و التضليلت  التي تلقيها شياطين  النس و الجممن ل
بها عباد  الله؛ بدون لخوف من  الله وأهممل  البممدع مممن همماذ ا  النمموع
؛ الاذين ل يبحترمون  السنة ويريدون أن تبحل  البدعة مبحممل  السممنة

لدرو ا رسول  الله غصلى  الله عليه وسلم ول قدرو ا  الله هؤلء ما ق
كيعصممى كينسممى،حق قدره  المماذي يجممب أن يطمماع فل  كيمماذكر فل  ، و

كيكفر كيشكر فل   وكاذلك  الرسول عليه  الصل ة و السلم يجب أن،و
لبحب فوق مبحبة كل مخلوق. كي كيتابع و كيطاع و

إذن فالسؤ ال عن  البدع يكون سممبب فممي  اجتنابممك للبممدع 
وعدم  اغتر ارك بمن يدعو ا إليها؛ و السؤ ال عن  السنة هممو سممبيل
إلى معرفتها و العمل بها ودعو ة  الناس إليها؛ فمن رزقه  الله عز
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وجل معرفة  السنة و اجتناب  البدعة؛ عاش عيشة طيبممة مباركممة
كه  الله حيا ة ميا وح كمعمماذ إلممى  اليمممن؛ن مباركةن طيبةنأ مثة  شبع ؛ وفي قصة 

-تبممارك وتعممالى- البعثممة  الميمونممة  الممتي أنتشممر بهمما توحيممد  اللممه 
ومعالم  السلم آناذ اك وكان  اليمن مملمموء بأهممل  الكتمماب  اليهممود
و النصارى و اليهود بكثر ة؛ لاذ ا وغصاه  النبي غصلى  الله عليه وسمملم

هممل كتمماب؛ وأهممل  الكتممابن البحكيم في دعوته إنممك تممأتي قوممما أ
لزلة  الممتي نزلممت علممى  الرسممل من كم عندهم معرفة لسبب  الكتب  ال
و النبياء؛ فألخبره بأي شيء يبدأ دعمموته لتكممون سممنة لمممن يممأتي

فليكن: ( فقال له؛يدعو بدعو ة رسول  الله عليه  الصل ة و السلم
كنممي: وفي رو اية-أول ما تدعوهم إليه شهاد ة أن ل إله إل  الله  وأ

مبممل)رسول  الله وق كت شزمتممان ل  كمتل ؛ و الشهادتان ركممن و احممد وهممما 
إحد اهما إل باللخرى؛ فمن شهد أن ل إله إل  الله ولممم يشممهد أن

 ل تقبممل شممهادته ولممم يممدلخل فممي  السمملم؛؛مبحمد رسول  اللممه
م يشممهد للممهلممو العكممس كمماذلك مممن شممهد لرسممالة  الرسممول و

 ل تنفعممه؛بالوحد انية بالربوبيممة و الوحد انيممة و السممماء و الصممفات
 و المماذي ينفممع هممو أن يجمممع  العبممد، ا رسول  اللهنشهاد ة أن مبحمد

 وكممل مممن، ا رسول  اللممهنبين شهاد ة أن ل إله إل  الله وأن مبحمد
انممكبعث  النبي غصلى  الله عليه وسلم وهم على وجممه  الرض جميع

 ومممن  ادعممى،كلهم يلزمهم  اليمان بالنبي غصلى  الله عليه وسلم
لن له ديممن غيممر ديممن  السمملم ونممبي غيممر مبحمممد عليممه  الصممل ة بأ
ملممل مممن  ادعممى شم ول شملة مممن  ا و السلم من  اليهود و النصارى أو أي 

 ا بغير ما جاء بهن ونهارن فدعو اه باطله ول تنفعه لو يتعبد ليل؛ذلك
كيقبممل منممه أبممد؛نبينا مبحمد غصلى  الله عليه وسلم  كممما قممال؛ ان ل 

كه{: - وجللعز- الله  لل كم  ال كك وب شب وبح كي شني  كعو شب لت مفا مه  لل من  ال ضبو شبح كت وم  كت ككن شإن  ول  كق
دم شحي لر در  كفو مغ كه  لل مو ال وم  كك مب كنو كذ وم  كك مل ور  شف وغ مي   ]31[آل عمر ان:} مو

مك{ منا ول مسمم ور أ
م مما  مف للى  مو مت ون  مم مو مه  لل مع  ال مطا مأ ود  مق مف مل  كسو لر شع  ال شط كي ون  مم

نظا شفي مح وم  شه وي مل ]80} [ النساء: مع
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وعوى  اليهود  اليوم و النصارى بأنهم على ملل سماوية هم مد ف
 بممل هممم علممى ملممل؛كاذبون في ذلك؛ ليسو ا على ملل سماوية

كمبحر كمبدلشيطانية  لة؛ ممما كممان مممن  الكتممب  القديمممة موجممودلفة و
وغصبحيح فهممو منسمموخ بشممريعة مبحمممد غصمملى  اللممه عليممه وسمملم

لرف مبح كم ممممل بممه؛ وممما كممان منهمما  وع كي كفجممارنممو المنسمموخ ل  كه  ال مفمم لر مح ا 
ضلو ا مضمم مأ ضلو ا و مضمم ليممرو ا، الضالون  الاذين  لرفممو ا وغ لدلو ا وكتبممو ا، وح  وبمم

ميلقون جز اءهممم عنممد  اللممه تبممارك؛بأيديهم وقالو ا من عند  الله مس  
ون أعمالهم دء م كيقبل منهم شي  ول ينفعهم أن يقولو ا،وتعالى؛ ول 

ككتمماب  السمملميين ضرو ا بعمم ض  ال نبحن على دين سممماوي؛ حممتى غمم
فاعترفو ا بأن  السلم و النصر انية و اليهودية هاذه أديممان سممماوية
مل معهممم بعمم ض مما مف مبحاربو ا  الرهاب؛  كي مجنب ل مجنب إلى  ميقب ف أهلها 

لتاب  السلميين بدون علممم؛ يعنممي قممال كك   التممور ا ة أنزلممه  اللممه: ال
ليممن؛  المممر وبيممان  المممر أن  اللممه و النجيل أنزله  الله لكنه مب مت مي لممم 

كدلت كبمم كرفممت و كح لممما  مل أنزلها أو أوجب  العمل بها وقت إنز الها؛ ثممم 
شعممث مبحمممد غصمملى  اللممه كب فالناس يعملون بأقو ال  السممفهاء فلممما 

ون يألخمماذو ا شمميئ؛عليه وسمملم مم أ كر محمم ا مممننا مممن  التممور ا ة ول شمميئن 
كصبحب ف  اللخممرىن النجيل ول شيئ شهممم ذلممك؛؛ا من  ال كه علي مم  اللمم لر محمم  

كم  الخلق بربه ؛حتى إن  النبي غصلى  الله عليه وسلم  الاذي هو أعل
لما رأى مع عمر بن  الخطمماب ورقمة مممن  التممور ا ة غصممبحيفة فيهمما مل

ممما همماذ ا يممابن( : فنظممر إليممه وقممال؛بعمم ض  البحكممم و المممو اعظ
؛ و الله لو كان ألخي موسى؟ ألم أتيكم بها بيضاء نقية؟! الخطاب

شني مع شب لت مي كه فقممد ضممل وحاشمماه؛)حيا ما وسعه إل أن  لتبعمم مي ؛ فإذ ا لم 
ون يعملممو ا ل كعهم أ مسمم مي لن  اليهممود ل  فنصو ص فيها إقنمماع للعقلء؛ أ

 و النصارى ل يسعهم ذلمك ول يقبممل منهممم،بالنجيل ول  بالتور ا ة
شعث فهم من أمته؛ إل أن أمته كب ذلك؛ هم من أمة مبحمد من يوم 
لمممة  الممدعو ة  المماذين أبممو ا أن يسممتجيبو ا كأ كأمممة إجابممة؛ ف كأمة دعو ة و

 فقممامت عليهممم  البحجممة؛؛لدعو ة  الرسول عليهم  الصل ة و السلم
لدعون برسالة سماوية  التممور ا ة مي كيقبل منهم أنهم يعملون كما  ول 
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ملخممدع بهمما أولئممك  اليهممود و النجيممل؛ همماذه مممن  الخديعممة  الممتي 
مبه من  العلم لل نصي مق ون  شهلو ا كتاب،و النصارى لخدعو ا بها م مج  ومن 

 الله وسنة رسوله عليممه  الصممل ة و السمملم لسمميما فممي بلممد انهم،
وهاذه  الدسيسممة قممالو ا إنهمما أديممان سممماوية يقممب ف بعضممها جنممب

كتبحارب  اللبحاد و العلمنة هاذه لغصلو ا بها إلى  العتر اف؛بع ض؛ و متو مي  ل
 فل؛ وإنهممم علممى عقيممد ة حممق ورسممالة حممق،بممأنهم علممى حممق

كينكر عليهم؛ وهاذ ا مما يخفمى إل علمى إنسمان قليمل كيبحاربون ول 
شبضاعة في  العلم؛ وإل فمتى أن  اليهودية و النصر انية تقممب ف مممع  ال
كتبحممارب كيبحاربون  الباطممل؛ هممي باطممل بنفسممها فكيممب ف   السلم و
شح ض إل  البحممق؛ و البحممق فممي كيممد كرد و مي كيبحارب  الباطل و  الباطل؛ ل 
 السلم  الاذي جاء به  النبي غصلى  الله عليه وسلم فما سو اه فهو

أول ممما تممدعوهم إليممه( :باطممل بممدون شممك وبممدون تممردد؛ قممال
 وهمماذه وظيفممة  الد اعيممة إلممى  اللممه يبممدأ)شهاد ة أن ل  اله إل  الله

ون لممم كلمه  الناس حممتى يسممتقر فممي  القلمموب؛ لنممه إ كيع بالتوحيد و
شجممد  التوحيممد مممن كلم كو شبلت بقية  العمال؛ فإذ ا  كق يوجد توحيد ما 
شدلة  التوحيد من  الكتاب  الله وكلم رسوله عليه  الصل ة و السلم أ

مقبل  الله أعماله؛ لنه أغصممبح؛و السنة مت شجد في قلب  النسان  كو  إذ ا 
من{ و الله يقول: ،من أهل  التقوى شقيمم لت كم ول من  ا شممم كه  للمم كل  ال لبمم مق مت مي مممما  لن }شإ

.]27[ المائد ة:
ثم يتدرج  الد اعية مع  المممدعوين فممي بيممان أركممان  السمملم
لممما كممانت  الصممل ة مل و اليمممان و الحسممان وبقيممة أعمممال  الممدين؛ و
معهمما  الشممهادتين وتب ضلهمما؛ أ مج ؛أعظم  العباد ات عند  اللممه عممز وجممل وأ

فقال: ((فممإن هممم أقممرو ا لممك بمماذلك فممأعلمهم أن  اللممه  افممترض
كتصمملى فممي  الممبيوت))عليهم لخمس غصلو ات في كل يوم وليلممة ؛ 

 انت من أجل إقامة  الصلو ات فيها؛ إمام ومأمومين  ظهرميشنك التي ب
نء وفجرن ا ومغربنوعصر كيمموت  اللممهنا وعشا شب مصلى في  كت  ا؛  الغصل أن 

لمارهمما؛ فقممال سممببحانه: كع  المساجد  التي أثنى  الله عليهمما وعلممى 
مهمما{ شفي كه  ملمم كح  كب مسمم كي كه  كم وسمم مها  ا شفي مر  مك واذ كي مو مع  مف ور كت مأن  كه  لل من  ال شذ مأ تت  كيو كب شفي 
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شل مغصا ول مو ا كو  كد كغ ول كتجمممع  الفر ائمم ض36 [ النور :}شبا ] و الغممدو و الغصممال 
من{: - وجللعز- الخمس؛ وقال  مممم ون آ مممم شه  للمم مد  ال شج مسمما مم كر  كممم وع مي مما  لن شإ

مه للمم لل  ال شإ مش  وخمم مي وم  مل مو م ة  مكا لز متى  ال موآ م ة  مل لص مم  ال مقا مأ مو شر  شلخ شم  ال وو مي ول مو ا شه  لل شبال
من شدي مت وه كم ول من  ا شم و ا  كنو ككو مي مأن  مك  شئ ملم وو كأ مسى  مع كروها ]18  [ التوبة:}مف لم كع و

شعمار ة معنوية؛ و العمممار ة  المعنويممة أعظممم أجممر  انشعمار ة حسية و
 وقممر اء ة،من  العمار ة  البحسية؛ عمارتهمما  المعنويممة بالصممل ة فيهمما

ضلم  العلم منها، القرآن فيها متع  وإنشاء حلقات  الفقه فمي  المدين، و
 و العتكاف فيهما إلمى ممال يبحصمى ممن  العبماد ات،في  المساجد

شمن على نفسه بفضممل لد اها في  المسجد فقد أ ممن أ  الجليلة  التي 
 عليممه  الوقمموع فممي  اللخطمماء وأطمئممن بممأنه-تبارك وتعممالى- الله 

ممع حسممنات إلممى حسمنات؛ فممالجلوس فممي  المسمجد حسمنة، يج
و الصل ة فيه حسنات، وقر اء ة  القرآن فيممه كمماذلك، و التفقممه فممي

ولمم كاذلك في  البحسنات؛ ففيه من  الخيممر ممما  الدين في  المسجد
 ثممم أتبممع؛ابه  الله بقدر ما باذل من جهودثأتعب  النسان نفسه ل

مضه  اللممه عممز وجممل فممي  الصل ة  الزكا ة أنها زكا ة  المال؛ وحق فر
، وفي  النقدين، وفي بهيمة  النعام، كالخارج من  الرض؛ المو ال

 ولهمما أنصممبتها  المعروفممة فممي  الفقممه،وفممي عممروض  التجممار ة
لد اها طيبة بها نفسه، السلمي ا مممننمما عظيمن فقد أقام ركن؛ من أ

أركان دين  السلم؛ وهكاذ ا  الركن  الر ابع؛  الصوم وهو شهر و احد
في  السنة غصيامه  المتو الي وفيه من  الجر مممال يبحصممى؛ و البحممج

شسممير وي مت  ا علممىنفممي  العمممر مممر ة و احممد ة  و العمممر ة مممر ة و احممد ة  
كرها سهل و الجر فيهمما كممثير لخمممس  الناس؛ فلما كانت  الصل ة أم
غصلو ات في  اليوم و الليلة؛ ولما كان  البحممج فيممه مشممقة وأسممفار

مممما{ وذلك لن  الله قممال: ، غصار في  العمر مر ة و احد ة؛و انتقال مو
مم شهيمم مر ا وب شإ وم  ككمم شبي أ

م مة  للمم كم تج  مر محمم ون  شم شن  كدي شفي  ال وم  كك وي مل مع مل  مع  [ البحممج :}مج
].نعم.78

متنال
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  ((و اتق دعو ة  المظلوم)):قال
: رحالش 

 لنممه إذ ا؛ أتى بهاذ ا بعد  الزكا ة)و اتقي دعو ة  المظلوم( :قال
ميمار شلخ مبل  الو الي وألخاذ مال يجموز ألخمماذه ممن  شق كدق من  مص كم ول ذهب  ا

 أو فبحل  الغنم أو  البحلوب من  الغنممامن، المو ال؛ كفبحل  البل مثل
شحب  المال بظلم  لمماذ ا أمممر  النممبي غصمملى  اللممه؛و البقار؛ أحس غصا

ملخاذ من  الوسط ل من  العلممى ول مممن  الدنممى؛ كيؤ عليه وسلم أن 
كدق دعو ة  المظلوم؛ لنه إذ ا ظلمه ألخمماذ  العلممى كمص ول شقى  ا لت حتى ي
ممه دعا عليممه؛ فممأمر  النممبي غصمملى  اللممه عليممه وسمملم  الرحيممم ظل

كمعاذ بينك وبين دعو ة  المظلمموم وقايممة(( : قال؛بأمته ))؛و اتقي يا
كلخمماذ مممن بالعدل؛ فل تألخاذ كر ائم  المو ال ول تألخاذ أدناهمما  ولكممن 

كظلم ليس؛ الوسط ((ل ضرر ول ضر ار))  لن دعو ة  المظلوم إذ ا 
شك ولممول بل يقول  الله عز وجممل: ((لنصممرن؛بينها وبين  الله حجاب

كبعد عن ظلم  الناس عموم ا؛ ل يجوزنبعد حين)) وهو دليل على  ال
 الظلم لحد من  الناس ل في عرضه ول في دمممه ول فممي ممماله؛

 فل بد من  القصا ص ل يعفو  اللمه عممز وجمل عممن؛فمن ظلم ألخر
كظلممم؛ المماذي يظلممم غيممره ل يعفممو عنممه ملمممة   لنممه عممدل و المظ
 يمموم  القيامممة-تبممارك وتعممالى-للمظلوم؛ ول بد أن ينصممره  اللممه 

على رؤوس  الشهاد؛ إن ظلمت في  المال ليس فيه إل ألخاذ من
 وهكمماذ ا، وهكاذ ا  الممدم، وطرح من سيئات على  الظالم، البحسنات

كظلممم  الغيممر (....)  السممر ة لنممب  متج ورض؛ فالسلمة في  الاذي ي شع ؛ ال
؛ و البن للب  الب للبن،كظلم  الزوج للزوجة و العكس بالعكس

وسممبق ..  اللممه عممز ممظممالم ل ت ثم بعد ذلك في بقية  الناس هاذه  ال
كه مممم مل مظ  كممما فممي حممديث؛وجل وعممد بالقصمما ص للمظلمموم ممممن 

كفو ا علممى قنطممر ة بيممن شق كو  القنطر ة إذ ا لخلص  الناس من  الصر اط 
ضغصون مظالم كانت لهممم فل يممدلخل أحممد  الجنممة مقا مت ؛ الجنة و النار ي
ممها في  الممدنيا؛ وهكمماذ ا ل يممدلخل أحممد مل متص منه مظالم ظ وق كي حتى 

كه لن حقوق  الخلق مبنيممة علممى؛ النار مم مل مظ متص منه ممن  وق كي  حتى 
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 لاذ ا قال  النبي غصلى  اللممه؛و المقاغصات ل يسقط منها شيء (...)
شقي دعو ة  المظلوم فإنها ليس بينها وبين عليه وسلم للمة: ((و ات
شك ولممو بعممد مفممع، و اللممه وعممدها بالنصممر لنصممرن كتر  الله حجاب )). 

كمعاذ لكنها عامممة؛حين  وهي وغصية عامة وإن كان لفظها لخا ص ب
 ((يمما: وفممي  البحممديث  القدسممي،لجميع  المممة أن يتقممو ا  المظممالم

نممما فل كته بينكممم مبحر عبادي إني حرمت  الظلم على نفسي وجعل
 ل في  المو ال ول  العر اض ول في  الدماء. متظالمو ا)).

متن:ال
 أن رسول  الله-رضي  الله عنه-ولهما عن سهل بن سعد  

ويممبر: (( لعطيممن  الر ايممة غممد؛غصلى  الله عليه وسلم  ان قال يمموم لخ
كله، يفتممح  اللممه علممى كه ورسممو شبحبه  اللمم كي مله، و مه ورسو شبحب  الل كي نل  رج
مطاهمما، فلممما أغصممببحو ا كيع كهممم أيهممم  مت مل يديه، فبات  الناس يدوكون لي
غدو ا على رسول  الله غصلى  اللممه عليممه وسمملم كلهممم يرجممو ا أن

 فقيل: هممو يشممتكي؛ فقال: ( أين علي بن أبي طالب؟)؛كيعطاها
مي به فبصق في عينيممه، ودعمما لممه؛عينيه شت كأ ككلو ا إليه، ف مس  فممبرأ؛ فأر

شلك وسمم كفمماذ علممى ر كأن لم يكن به وجع، فأعطاه  الر ايممة وقممال: أن
شزل بساحتهم ون مت  ثم  ادعهم إلى  السلم وألخبرهم بممما يجممب؛حتى 

نل ليهممدي  اللممه بممك رج ون  عليهم من حق  الله تعالى فيه، فو الله ل
معم)). يدوكوننو احد كن كر  ال وم كح   يخوضون: أي؛ ا، لخير لك من 

: رحالش
هاذ ا  البحديث  الجليل فيه فو ائد منها: معجممز ات للنممبي غصمملى

  الله عليه وسلم حققت

ود أول  البحديث يا  الطالب. شع  المعجز ة  الولى  في _أ

: متنال 
لين  الر اية غد شط كلع مله، ويبحبممهنقال: (( مه ورسممو نل يبحب  الل  ا رج

كه، يفتح  الله على يديه، فبات  الناس يممدوكون ليلتهممم كه ورسول  الل
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وو ا علممى رسممول  اللممه غصمملى  اللممه مد وعطاها، فلما أغصببحو ا غمم كي أيهم 
 عليه وسلم))

رح:الش
شلخبار  النبي غصلى  الله عليه وسلم عممنالمعجزة الولى:  إ

شعباد  الله ون  مبحبة  الله لعبد م ّيمما، هو علي بن أبي طممالب؛مم لن عل  وأ
ملع  الله عليها نبيه مبحمممد وط كيبحب  الله وهاذه من  المعجز ات  التي أ

 .غصلى  الله عليه وسلم
ا فممي عينيممه رمممدن كممونه جمماء مريضمموالمعجزة الثانييية:

نة مق مص مب . فإذ ا هي غصبحيبحة؛فبصق فيه 
 ألخبر بما سيكون في  المستقبل؛ بأنهوالمعجزة الثالثة: 

كهممم؛ بعممد أن مم شز مفيه لن  اللممه يفتممح علممى يممديه  يدعو أهممل لخيممبر وأ
موهم إلى  الله عز وجل؛ وفي  البحديث كع  أن قبممل  القتممال لمممن:يد

كلغهم  الدعو ة وجوب  الدعو ة إلى  السلم قبل  القتال وقبممل لم تب
عممن  السممتباق للمغممانم؛ بممل إن  اسممتجابو ا فل أرب لهممم فممي
شهممم وإن لممم يسممتجيبو ا  اسممتعانو ا بممالله شري مر ا مذ ،أمو الهم ونسائهم و

 ا. و اللممهن ا أو مماليك بعد أن كانو ا أحممر ارنوقاتلوهم فأغصببحو ا عبيد
  اعلم.

متن:ال
. و الصل ة و السلم على رسول  الله،بسم  الله و البحمد لله

: -رحمه  الله تعالى-قال  الشيخ مبحمد بن عبد  الوهاب 
 باب تفسير  التوحيد وشهاد ة أن ل إله إل  الله

كم{وقول  الله تعالى:  شهمم كب مر ملممى  شإ من  كغممو مت وب مي من  كعو ود مي من  شاذي لل مك  ا شئ مل وو كأ

مب ماذ ا معمم لن  شإ كه  مب ماذ ا معمم كن  كفو مخمما مي مو كه  مت مم وح مر من  كجو ور مي مو كب  مر وق مأ وم  كه ضي أ
م مة  مل شسي مو ول  ا

ن ا كاذور وبح مم من  مكا مك  كب ]  57  [  السر اء:}مر
لممما{وقمموله:  شم كء  مرآ مبمم شنممي  لن شإ شه  شم وو مقمم مو شه  شبيمم مشل كم  شهيمم مر ا وب شإ مل  مقمما وذ  شإ مو

شن شدي وه مي مس كه  لن شإ مف شني  مر مط مف شاذي  لل لل  ا شإ من *  كدو كب وع ]27_26 [ الزلخرف: .}مت
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شه{وقمموله:  للمم شن  ال كدو ون  شممم نبمما  مبا ور أ
م وم  كه من مبمما وه كر مو وم  كه مر مبمما وح مأ كاذو ا  مخمم لت  ا

مو كهمم شإل  مه  مل شإ ند ا ل  شح مو ا نها  مل شإ كدو ا  كب وع مي شل شإل  كرو ا  شم كأ مما  مو مم  مي ور مم من  وب مح  ا شسي مم ول مو ا
من ككو شر وش كي لما  مع كه  من مبحا وب ]   31 .[  التوبة:}كس

وم{وقوله:  كه من ضبو شبح كي ند ا  مد ا ون مأ شه  لل شن  ال كدو ون  شم كاذ  شخ لت مي ون  مم شس  لنا من  ال شم مو
شه لل شل ّبا  كح ضد  مش مأ كنو ا  مم من آ شاذي لل مو ا شه  لل كب  ال كبح ] 165[  البقر ة: } مك

وفي  الصبحيح عن  النبي غصلى  اللممه عليممه وسمملم أنممه قممال:
كرم ماله مح مفر بما يعبد من دون  الله،  مك (( من قال ل إله إل  الله و

 ودمه، وحسابه على  الله عز وجل)).
. وشرح هاذ ا  الترجمة : ما بعدها من  البو اب

رح:الش
وسلم وبارك على نبينا مبحمد وعلىك  البحمد لله  اللهم غصل 

آله وغصبحبه أجمعين  
تفسير  التوحيد وشهاد ة أن ل إله إل   باب-:رحمه  الله-قال 

 الله.
: فمعنممى  التوحيممد؛سبق معنا معنى  التوحيد وأنو اع  التوحيممد

شته وأسممماءه-تبممارك وتعممالى-إفممر اد  اللممه  مي كب شه وربممو شت لي شه كلممو كأ  فممي 
وفرد  الله  مده بممالقر ار، بالعباد ة-تبارك وتعالى-وغصفاته؛ من أ  وأفر

ملممى؛ غصممار،له بالربوبيممة كع  وأفممرده بأسمممائه  البحسممنى وغصممفاته  ال
شحد مو كله وتفسير ل إلممه؛ وكفر بما سوى ذلك، انم ن ا؛ وقو  غصار موحد

إل  الله تفسير ل إله إل  الله هو عين  التوحيد؛ وذلممك بممأن يشممهد
أن ل إله إل  الله وحده ل شريك له ويكفر بما سو اه؛ فمن شممهد

شعلما قول معملن وعلمنأن ل إله إل  الله   فهو من أهممل ل إلممه إلن؛ا و
لن  مل إلممه إل  اللممه لهمما أركممان وشممروط  الله؛ وقممد مضممى معنمما أ

ميات مض مت وق كم كملت و كمك لد مممن  التيممان بهمماذه  المعمماني؛وحقوق و  فلب
شتم للعبد شهاد ة أن ل  اله  ال  اللممه كت   النفممي: أممما أركانهمما فاثنممان،شل

  المعممروف:؛ و الثبات)ل إله( :  المعروف بقولك:  النفي؛و الثبات
؛ وسبق معنا معرفة شروطها  الثمانية  التي لبممد)ل  الله(إبقولك 

شلم معا ملدى من شهد أن ل إله  ال  الله؛ ليكون  ،ا بمعناهمانممأن تتوفر 
شمل متضاهانعا كمق شب متصر على ذلك ول تنفعه،  ميق كفممر بممما؛ ول  ميك  حتى 
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كيعبممد مممن دون  اللممه كفر بما  ميك سوى ما دلت عليه هاذه  الشهاد ة؛ 
 لن من شهد أن ل؛ كما في  البحديث ألخر  الباب-؛تبارك وتعالى-

إله إل  الله ولم يكفر بما يعبد من دون  الله ما نفعتممه شممهاد ة أن
ل إله إل  الله ول بد مممن  الممولء و الممبر اء مممن  الجمممع بيممن  الممولء

شعلم معملنو البر اء؛ يشهد أن ل  اله  ال  الله  ا بمقتضممياتهان وسمملوكنا و
كفر بما يعبد من دون  اللمه  ميك ميتممم-بممارك وتعممالى-تولو ازمها و  فل 

.توحيده إل باذلك
وتفسممير همماذه  الترجمممة ممما بعممدها مممن( :وقممول  المؤلممب ف

 أن ما بعدها من  البو اب من أبممو اب كتمماب:؛ معنى ذلك) البو اب
 التوحيد كله تفسير لهاذه  الترجمة باب  التوحيد وشهاد ة أن ل  اله

 لن ما بعدها من  البو اب يتعلق بتبحقيق  التوحيد وأمثلممه؛إل  الله
 وبيممان ممما، وبيان  الفضل  الاذي يبحرزه  الموحممد،مضروبة للتوحيد

يضاد  التوحيد يضاد أغصله أو يضاد كماله.  
 نعم.
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