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احلؿد هلل رب العادني، والصالة والسالم عذ رسوله 

 آله وصحبه أمجعني.إمني، وعذ 

 أما بعد:

فننَّ توحقد اهلل تعاىل وإفراده بالعبادة، هو غاية خؾق اهلل 

لؾخؾق، وبعثة الرسل، وإكزال الؽتب، والدعوة إلقه مـفاج 

إكبقاء من أوهلم إىل آخره، وكذلك ادصؾحون الصادقون 

السائرون عذ سـن ادرسؾني، وإئؿة ادفديني، وهذه ورقات 

« ومعناه أمهوتهالتوحود »كؾامت خمترصة يف بقان  يسرة ضّؿت

يف حمارضة موجزة ٕخي فضقؾة الشقخ عبدالرمحن بن عبداهلل 

مفؿة  ( رمحه اهلل تعاىل،4111-4141بن مؼبل العصقؿي )

ها وأن ْشِ ، رجاء كَ قؿت بالعـاية هبا ادعـى، خمترصة ادبـى،

: بؼول الـبي يـتػع هبا الـاس، ويعود كػعفا عذ فضقؾته إيامكاً 

أو علٍم »وفقه: « إذا مات ابن آدم اىقطع عمله إال من ثالث»
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وهذه الورقات تضّم أرشف العؾوم، وأهم العؾوم، « ُينتفع به

 وأوىل العؾوم بالدعوة وإرشاد الـاس إلقه.

والشقخ عبدالرمحن رمحه اهلل تعاىل من خاصة اإلخوان 

يف التحصقل أهل اجلد من الػضالء، وصالب العؾم الـبالء، 

والطؾب، مع حسن السؾوك وإدب، والعـاية بالتوحقد 

والسـة، أعرفه من خالل حضوره دجاليس العؾؿقة، وزياراته 

إخوية، لنّي اجلـاب، دمث إخالق، لطقف آبتسامة، كثر 

الصؿت، فائق إدب، وأعؾم عـه قوة الغرة عذ التوحقد 

ومما أعؾؿه عـه  دـؽر،والسـة، وإمر بادعروف والـفي عن ا

العـاية بؽتب شقخ اإلسالم حمؿد بن عبدالوهاب وكتب أئؿة 

الدعوة السؾػقة، كام تراه يف آخر كؾامته أتقة يف وصقته بؽتب 

 شقخ اإلسالم رمحه اهلل تعاىل.

لسلل اهلل تعاىل أن يرفع درجته يف عؾقني، وأن جيعل أخرة ف

ع الـبقني والصديؼني خرًا له من إوىل، وأن جيؿعـا به م
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والشفداء والصاحلني، وحُسن أولئك رفقؼًا، والؼؾب حيزن، 

والعني تدمع، وإكا لػراق الشقخ دحزكون، وٓ كؼول إٓ ما 

ُيريض الربَّ سبحاكه، وصذ اهلل وسؾم عذ كبقـا حمؿد، وعذ 

 آله وصحبه أمجعني.
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وعذ آله والصالة والسالم عذ رسول اهلل احلؿد هلل 

 :وصحبه أمجعني أما بعد

ِمنِيَ فؼد قال اهلل تعاىل: ﴿ ًْ ْكَرى َتنَْفُع ادُْ ْر َفٌِنَّ الذِّ  ﴾َوَذكِّ

 وسـتذاكر يف بعض أيات ويف أهم  [ 55]الذاريات:

 .-إن شاء اهلل-ادوضوعات ولن أصقل عؾقؽم 

ََم َخ ﴿ :اهللُ سبحاكه وتعاىل مل خيُؾؼـا عبثا َلْقنَاُكْم َأَفَحِسْبُتْم َأىَّ

ُكمْ  ق  َفَتعَ  *إَِلْونَا اَل ُتْرَجُعوَن  َعَبًثا َوَأىَّ  ﴾اََل اَّللَُّ ادَْلُِك اْْلَ

بل خؾؼـا سبحاكه وتعاىل لغايٍة  [441 -445]ادممـون: 

له كام  أٓ وهي عبادُتُه وحَدُه ٓ رشيَك  عظقؿة، وحؽؿٍة جؾقؾة

ىْ قال سبحاكه: ﴿ نَّ َواْْلِ  ﴾َس إاِلَّ لَِوْعُبُدونِ َوَما َخَلْقُت اْْلِ

 [.51]الذاريات:

ْىَساُن َأْن سبحاكه وتعاىل مل يرتكـا سًدى ﴿ واهللُ َأََيَْسُب اْْلِ

َك ُسًدى ومل يرتكـا مهاًل بل أرسَل إلقـا [ 61]الؼقامة:﴾ ُيْْتَ
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ار، كام قال الـَّ  َل َخ من أصاعه َدَخَل اجلـَّة ومن عصاه دَ  رسوًٓ 

ا َأْرَسْلنَ تعاىل: ﴿ ا إَِلْوُكْم َرُسواًل َشاِهًدا َعَلْوُكْم َكََم َأْرَسْلنَا إََِل إِىَّ

ُسوَل َفَيَخْذَىاُه َأْخًذا  * فِْرَعْوَن َرُسواًل  َفَعََص فِْرَعْوُن الرَّ

 [.41-45]ادزمل:﴾ َوبِواًل 

كعبده  وحقد أنْ التَّ  جل وعال مل خيؾؼـا إٓ من أجلِ  فاهللُ

العبادة  من أكواعِ  عٍ كو وحده ٓ رشيك له وٓ كرصف أيَّ 

 .لغره

قال  هي التي من أجؾفا أرسل اهللُ الرسَل  :وهذه الغاية

ٍة َرُسواًل َأِن اْعُبُدوا اَّللَّتعاىل: ﴿ َواْجَتنُِبوا  َوَلَقْد َبَعْثنَا ِِف ُكلِّ ُأمَّ

 [.61]الـحل: ﴾الطَّاُغوَت 

الر : ﴿فا أكزل اهللُ الؽتب قال سبحاكهوهي التي من أجؾِ 

َلْت ِمْن َلُدْن َحكِوٍم َخبِرٍ كَِتاٌب  َأالَّ  * ُأْحكَِمْت آَياُتُه ُثمَّ ُفصِّ

 [.2-4]هود: ﴾َتْعُبُدوا إاِلَّ اَّللََّ
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وأول أمٍر يف ترتقب ادصحف هو إمر بعبادة اهلل واجتـاب 

َا النَّاُس اْعُبُدوا يف سورة البؼرة كام قال تعاىل: ﴿ كالش َيا َأُّي 

ُكْم َتتَُّقوَن  ُكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمْن َقْبلُِكْم َلَعلَّ الَِّذي  *َربَّ

ََمِء َماًء  ََمَء بِنَاًء َوَأْىَزَل ِمَن السَّ َجَعَل َلُكُم اْْلَْرَض فَِراًشا َوالسَّ

َعُلوا َّللِ  َفَيْخَرَج بِِه ِمَن الثََّمَراِت ِرْزًقا َلُكمْ  ْىَداًدا َوَأْىُتْم  أَ َفاَل ََتْ

 [.24-21]البؼرة: ﴾َتْعَلُمونَ 

يتعؾَّم التوحقد لقطبؼه ويعؿل به،  مسؾم أنْ  فقجب عذ كل  

رَ  مـه، ففذا هو أساُس  وأن يعرف الشك لقتجـبه وحَيَْذَره وحُيذ 

ِالدين وأصُل ادِؾَّة التي من أجؾفا خؾؼـا اهللُ تعاىل.
َّٓ اهلل معـاها:  «ال إله إالَّ اَّلل»هو معـى  والتوحقدُ  فـ ٓ إله إ

َّٓ اهلل، كام قال سبحاكه: ﴿ ق  ٓ معبوَد حقٌّ إ َذلَِك بَِينَّ اَّللََّ ُهَو اْْلَ

﴾ َوَأنَّ َما َيْدُعوَن ِمْن ُدوىِِه ُهَو اْلَباصُِل َوَأنَّ اَّللََّ ُهَو اْلَعِِل  اْلَكبِرُ 

ا بعث دعبَّاس ريض اهلل عـفام قال: وكام جاء يف حديث ابن 

إىَّك تييت قوًما من أهل »عاذا إىل القؿن قال: مملسو هيلع هللا ىلص رسول اهلل 
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َل ما تدعوهم إلوه شهادُة أال إله إالَّ اَّلل  وِف -الكتاب فلوكن أوَّ

فٌن هم أجابوك لذلك فيعلمهم أنَّ  -رواية: إَل أن ُيوِحدوا اَّلل

م هُ  وِم واللولة، فٌنْ اَّللَ افْتض علوهم مخَس صلواٍت ِف الو

أجابوك لذلك فيعلمهم أنَّ اَّلل افْتض علوهم صدقًة تًخذ 

 احلديث. «...من أغنوائهم فْتد  عذ فقرائهم

ما تدعوهم إلوه  أوَل »الشاهد من هذا احلديث أكه قال: 

إَل أن يوحدوا »ويف الرواية إخرى:  «أال إله إال اَّلل شهادةُ 

 اهلل اهلل بالعبادة، إفرادُ  : توحقدُ فؿعـى ٓ إله إٓ اهلل، «اَّلل

 .بالعبادة سبحاكه وتعاىل

معـى ٓ إله إٓ اهلل: ٓ معبوَد حقٌّ إٓ اهلل، هذا هو معـى ٓ 

 إله إٓ اهلل، ففي مؽوكة من ركـني:

 .«ال إله»الركن إول: الـػي 

 .«إال اَّلل»والركن الثاين: اإلثبات 

 من دون اهلل. كافقا مجقَع ما ُيعبد «ال إله»الـػي 
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إثباُت العبادِة هلل وحده، ففذا هو معـى ٓ إله إٓ  «إال اَّلل»و

 اهلل.

ال »﴾ وهذا معـى َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت قال اهلل تعاىل: ﴿

ِمْن بِاَّللَِّ﴿ «إله ًْ َفَمْن َيْكُفْر ﴿ «إال اَّلل»هذا معـى  ﴾َوُي

ِمْن بِاَّللَِّ َفَقِد اْستَ  ًْ ْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى اَل بِالطَّاُغوِت َوُي

ا َواَّللَُّ َسِموٌع َعلِومٌ  وهي ٓ إله إٓ  [251]البؼرة: ﴾اْىِفَصاَم ََلَ

 .(4)اهلل

وأيات الدالة عذ هذا ادعـى كثرة كام قال سبحاكه عن 

َّا َتعْ إبراهقم: ﴿ نِي َبَراٌء ِِم  ُبُدوَن َوإِْذ َقاَل إِْبَراِهوُم ِْلَبِوِه َوَقْوِمِه إِىَّ

 [.22-21]الزخرف: ﴾إاِلَّ الَِّذي َفَطَرِن  *

َّا َتْعُبُدونَ ﴿ نِي َبَراٌء ِِم  ﴾إاِلَّ الَِّذي َفَطَرِن ﴾ هذا هو الـػي، ﴿إِىَّ

 .هذا هو اإلثبات

                                                 
 أي العروة الوثؼى، وهي كؾؿة التوحقد، وكؾؿة التؼوى، والؼول السديد. (4)
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ُقْل َيا َأْهَل اْلكَِتاِب وكذلك قول اهلل سبحاكه وتعاىل: ﴿

َك بِِه َتَعاَلْوا إََِل َكلَِمٍة َسَواٍء َبْونَنَا َوَبوْ  نَُكْم َأالَّ َىْعُبَد إاِلَّ اَّللََّ َواَل ُىْْشِ

َشْوًئا َواَل َيتَِّخَذ َبْعُضنَا َبْعًضا َأْرَباًبا ِمْن ُدوِن اَّللَِّ َفٌِْن َتَولَّْوا 

ا ُمْسلُِمونَ   [.11]آل عؿران: ﴾َفُقوُلوا اْشَهُدوا بَِيىَّ

اكم هلداه، وأكصحؽم أهيا إ خوة كسلل اهلل أن يوفؼـا وإيَّ

ح معـى التوحقد ومعـى  ببعض الؽتب اهلامة التي توض 

 :ملسو هيلع هللا ىلص حاديث الرسولأالشك، وهي بعد كتاب اهلل و

إصول " :الوهاب رمحه اهللكتب الشقخ حمؿد بن عبد

كتاب "و "كشف الشبفات"و "الؼواعد إربع"و "الثالثة

 ."التوحقد

هذه من أهم ما يؼتـي ادسؾم ويؼرأ ففي أساٌس وأصٌل يف 

ذا الباب، ورشوح العؾامء عؾقفا كثرة ومن أيرسها كتاب ه

 الشقخ صالح بن فوزان الػوزان حػظه اهلل تعاىل.
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اكم من العؾامء العامؾني الداعني إىل  كسلل اهلل أن جيعؾـا وإيَّ

وأن حيققـا عذ التوحقد  ،اهلل الصابرين عذ إذى يف سبقل اهلل

لك والؼادُر عؾقه وصذ اهلل والسـَّة ويؿقتـا عؾقفام إكَّه ويلُّ ذ

 وسؾَّم عذ كبقـا حمؿد وعذ آله وصحبه أمجعني.

 


