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 الرحيم الرحمـٰنبسم اهلل 

 رمحهم اهلل تعاىل:،  1بن حممد بن عبد الوهاب بن حسنالرمحـٰن عبد اللطيف بن عبد  الشيخ قال

 الرحيمالرحمـٰن بسم اهلل 
واإلنابة  له وتعظيمه ضوعواخل اجلامعة ملعرفته وحمبته تهلعباد لق اخللقـأن اهلل تعاىل خ اهلل رمحكعلم ا

،  هو اإلميان املطلق املأمور به يف مجيع الكتب السماوية وهذا،  وإسالم الوجه له،  عليه إليه والتوكل
  .الرساالت النبوية وسائر

                                                           

هـ  1221هو الشيخ عبد اللطيف بن الشيخ عبد الرمحـٰن بن حسن بن الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحهم اهلل تعاىل ، ولد سنة  1
، منهم والده الشيخ عبد الرمحـٰن بن حسن ، وكذا ابن عمه  شايخعلى يد عدد من امل يف بلدة العلم والعلماء ؛ الدرعية ، درس

مفيت الديار اجلزائرية يف وقته ، الشيخ عبد الرمحـٰن بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الوهاب ، والشيخ حممد بن حممود اجلزائري ، 
 .وغريهم

رهم الشيخ األديب الذاب عن دين اهلل بشعره ونظمه ؛ سليمان بن وبعد تضلعه يف العلم تتلمذ عليه عدد من التالميذ ، أشه
 .سحمان رمحه اهلل تعاىل

، وأيضا « مصباح الظالم يف الرد على من كذب على الشيخ اإلمام»له العديد من الكتب والرسائل ، أما الكتب فأشهرها 
 .«منهاج التأسيس يف كشف شبهات داود بن جرجيس»

، وبعضها مفرق يف بعض « جمموعة  الرسائل واملسائل النجدية»ذه الشيخ سليمان يف اجمللد الثالث من أما الرسائل فجمعها تلمي
 .«الدرر السنية من األجوبة النجدية»يف كما يقع بعضها اجمللدات األخرى ،  
 .هـ 1221تويف رمحه اهلل سنة 

ة من إعداد الشيخ د. عبد العزيز بن عبد اهلل الزير ، والرتمج« مصباح الظالم»مته يف مقدمة كتابه ـرف من ترجـصار وتصـباخت
 .حفظه اهلل
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صف به مبا و   فيوصف سبحانه،  توحيد األمساء والصفات؛ تعاىل  ويدخل في باب معرفة اهلل
إال  وصفوال ي   تجاوزـــال ي  ،  ومبا وصفه به رسوله ،  اجلالل 1ونعوت صفات الكمالمن  هـنفس

  .يف الكتاب والسنة مبا ثبت

ومن غري تكييف وال ،  حتريف وال تعطيل به من غري  الكتاب والسنة بجب اإلميانيفميع ما ـوج
 ألهنا تدل على الكمال، كلها حسىن  اؤهـفأمس،  األمساء احلسىن وهلل قال اهلل تعاىل،  متثيل

،   وما أثبته رسوله،  ثبت ما أثبته الرب لنفسهـــفن  ،  ةوالصفات اجلميل،  واجلالل املطلق،  املطلق
الصفات عما  تعطيل فإن،  صفات اخلالق بصفات املخلوق ه  شب  وال ن  ،  فيه لحد  ن   وال،  لهعط  ال ن  

 :اهلل ملا سأله رجل فقال رمحه وقد قال مالك بن أنس،  والتشبيه فيها كذلك كفر،  دلت عليه كفر
  ىستو ارش على العالرمحـٰن كيف استوى؟ ، 
،  وهيبة له من اخلوض يف ذلك هللإجالاًل ،  2ضاءح  علته الر   حىترمحه اهلل مالك على ذلك  شتداف

والسؤال عنه ،  واجب مان بهـواإلي،  والكيف غري معقول،  معلوم االستواء) :مث قال رمحه اهلل
 .4السؤال عن الكيفية رمحه اهلل يريد،  1(بدعة
 .والتنزيه ألنه بجمع اإلثبات، يقال يف مجيع الصفات  اجلوابوهذا 

                                                           

 .النعوت مجع نعت ، وهو الوصف 1
 .الرحضاء أي العرق 2
( ، بلفظ )واالستواء منه غري جمهول( ، والبيهقي يف 2/441) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة»رواه الاللكائي يف  1

ستواء غري جمهول( ، وقوله )غري جمهول( يف الروايت ن تع ي أنه معلوم ، أي أن معىن ( ، بلفظ )اال768« )األمساء والصفات»
، الناشر: مكتبة أضواء  117ص ، « العلو» انظر .هذا ثابت عن مالك :االستواء معلوم ، وهو العلو واالرتفاع ، وقال الذهيب

 الرياض. – السلف
 .ف مالك أنه بدعةيقصد الشيخ أن السؤال عن الكيفية هو املقصود بوص 4
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،  والتكوين اخللق العامة الشاملة جلميع بربوبيتهبه و اإلميان  ؛ باهلل ومعرفته في اإليمان ويدخل 
إىل اهلل يف فاملخلوقات بأسرها مفتقرة ،  والتمك ن والتيسري الشاملة جلميع التدبري العامة 1وقيوميته

وإنشائها  إليه يف خلقهاركاهتا وسكناهتا وأرزاقها وأفعاهلا ، كما هي مفتقرة قيامها وبقائها وح
 واهلل هو الغ ي احلميد * إن يشأ يذهبكم يا أيها الناس أنتم الفقراء إىل اهلل قال تعاىل،  وإبداعها

 .وما ذلك على اهلل بعزيز ويأت خبلق جديد *

إال  إلـٰهال »اإلخالص  شهادة هتتضمن الذي، ية هلٰـ اإل بتوحيد إميان العبدبه  ويدخل في اإليمان
 من كل خملوق عما سواه تبارك وتعاىل فقد تضمنت نفي استحقاق العبادة جبميع أنواعها،  «اهلل

فرد من  له يف فال شريك،  تعاىل هلل ب  واملستح   وجه الكمال الواجب  على ذلك  2وأثبتت،  ومربوب
وما سواه ،  والبقاء والغىنعز والاملستقل بالربوبية وامللك  املستحق احلق لـٰهإذ هو اإل،  العبادة أفراد

وأسفه ، أظلم الظلم من خاضع ، ال ميلك لنفسه نفعا وال ضرا ، فعبادة سواه  د  فقري مربوب ، م ـعب  
أهل الشرك  ملذاهب مجيع بطل  م  ،  يف هذا التوحيد باهلل على من أشرك د  اوالقرآن كله ر ،  السفه
 .يف عبادته لـــبت  ـــوالت  ،  والتوكل عليه،  إليه نابةوإإل يف إسالم الوجه هلل ب  رغ  آمر م  ،  دوالتندي

 وطأتهكان مذلاًل قد  إذا، د عب  م   ومنه طريق،  الذل واخلضوع ملطلق 1العبادة في أصل اللغةمعنى و 
 كما قال الشاعر:،  األقدام 

 

                                                           

 .إال هو احلي القيومإلـٰه اهلل ال القيوم هو الذي تقوم بأمره شؤون الدنيا واآلخرة ، والذي يقوم بنفسه ويقوم به غريه ، قال تعاىل  1
 .«ال إلـٰه إال اهلل»أي كلمة  2
 .هذا شروع يف بيان املوضوع الثاين يف هذه الرسالة 1
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 1دعب  م   ور  ـفوق م   اوظيفً  2وظيفاً    تبعتوأ 1ا ناجيات  تاقً ـع   باريت  

وأوجب اإلخالص له ،  لكمال احملبة وكمال الذل واخلضوع يف العبادة اجلامعة ستعملها الشارعاو 
* أال هلل الدين  الدين له اخملصً  اهلل عبدفا إليك الكتاب باحلق إنا أنزلنا كما قال تعاىل،  فيها 

خالطها  والعبادة إذا،  ونزلت به الكتب ، الذي جاءت به الرسل التوحيد وهذا هو،  اخلالص
 .وال تسمى عبادة إال مع التوحيد،  الشرك أفسدها وأبطلها

 قال ابن عباس: ما جاء يف القرآن من األمر بعبادة اهلل إمنا ي راد به التوحيد. انتهى.

،   لظاهرةمن األقوال واألعمال الباطنة وا ه  ي   ورض  اهلل عهكل ما شر    الشرعية في العبادة ويدخل 
 ه  وسؤال  ،  اوطمعً  اودعائه خوفً ،  إليه عليه واإلنابة والتوكل،  وطاعته كمحبة اهلل وتعظيمه وإجالله

واإلحسان إىل ،  وصلة األرحام،  والوفاء بالعهود،  األمانة وأداء،  احلديث ق  دوص  ،  اا ورهبً رغبً 
العبادات  من أجل فإهنما، النذر و  النحروكذا ،  بن السبيلاواملسك ن و واململوك  اجلار واليتيم

 وكذا سائر الواجبات،  وعبوديةً  اوحلق الرأس تعظيمً ،  وكذا الطواف ببيته تعاىل،  الطاعات وأفضل
 .اكوا به شيئً ر وال يش،  وحده ال شريك له يعبدوه اهلل على العباد أن فحق  ،  واملستحبات

يب ر  ق  ـأوليائه وم   خواص  حال    ما ذكرـل ل تعاىلكما قا ويبطله هذا التوحيد ينايف 1والشرك في العبادة
 .يعملون حلبط عنهم ما كانوا عباده ولو أشركوا يشاء من اهلل يهدي به من دىه   ذلك، رسله 

                                                           

 .الناجيات أي السراع 1
 .، فقوله )أتبعت وظيفا وظيفا( أي أتبعت وظيف يدها وظيف رجلها إذا سارت الساقعظم ف هو الوظي 2
أي تباريهن يف ،  وهي ك رام اإلبلالبيت لط ر فة بن العبد ، يصف طـ رفة ناقة من النياق ، لعلها ناقته ، فيقول أهنا جتاري العتاق  1

ذلل ، وهبذا يكون مطريق ا تسري على أهن أيمعىن م ور أي طريق ، لشاهد ، فسريها على )مور  معب د ( ، وهاتان الكلمتان مها ا
 .معىن العبادة هو التذلل
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يا  :قال أنهرضي اهلل عنه بن مسعود ا كما يف حديث،  جامع  بتعريف  النيب   فه  قد عر   والشرك  
 ؟أعظم الذنب أي  ، رسول اهلل 

 2.قكــل  ــوهو خ   ا ند  أن جتعل هلل :لقا
 التوحيد بطل  ي   اأشرك به شركً  العبادات لغري اهلل فقد من افمن صرف شيئً ،  والشبيه   املثل  ؛  د  ــــوالن  

،  الكبائر على اإلطالق وهلذا كان أكرب،  المخلوق بالخالق وجعله في مرتبته ه  شب   ألنه ، وينافيه
إفكاً آهلة دون اهلل تريدون * فما ء عليه السالم اخلليل كما قال،   به تعاىل نالظما فيه من سوء ـول  

  :رمحه اهلل قال العالمة ابن القيم،  برب العامل ن ظنكم
  ؟غريه إذا لقيتموه وقد عبدمت أن بجازيكم أي فما ظنكم)

 وما ظننتم به حىت عبدمت معه غريه؟
  ؟إىل عبودية غريه ذلك كمـــج  و  حىت أح   صبأمسائه وصفاته وربوبيته من النق وما ظننتم
وأنه غ ي عن كل ما ،  قديرشيء وعلى كل ،  عليمشيء به ما هو أهله من أنه بكل  فلو ظننتم

 هك  شر  ي   ال،  وأنه املتفرد بتدبري خلقه،  وأنه قائم بالقسط على خلقه،  إليه فقريوكل ما سواه ،  سواه
ال ف، والكايف هلم وحده ،  من خلقه خافيةال ختفى عليه ف، ر م بتفاصيل األمو ـوالعال  ،  فيه غريه

الف امللوك خبوهذا ،  يستعطفه فال حيتاج يف رمحته إىل من،  بذاتهوالرمحـٰن ،   نع  حتاج إىل م  ـ  ي
والذي يعينهم ،  هموحوائج   أحوال الرعية همـــف  فإهنم متحاجون إىل من يعر  ، وغريهم من الرؤساء 

 ضرورةً  فاحتاجوا إىل الوسائط،  من يسرتمحهم ويستعطفهم بالشفاعة إىلو ، جهم اء حوائـعلى قض
 .وقصور علمهموعجزهم وضعفهم  حلاجتهم

                                                                                                                                                               

 .هذا شروع يف بيان املوضوع الثالث يف هذه الرسالة 1
 .(76( ، ومسلم )6001رواه البخاري ) 2
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الذي ، الرحيم الرمحـٰن ، شيء العامل بكل ، شيء كل  الغ ي بذاته عن،  يءفأما القادر على كل ش
،  يته وتوحيدهإلـٰهق ربوبيته و حب ص  فإدخال الوسائط بينه وب ن خلقه تنق   شيء ؛عت رمحته كل وس  

بحه ــوق  ، جوازه  ر  ط  والف   وميتنع يف العقول،  عه لعبادهشر  أن ي   وهذا يستحيل ، به ظن السوء وظن  
 .انتهى .1(حيكل قب السليمة فوق العقول مستقر يف

،  العبادات هبذه فراد اهللإيف  وسروره نعيمه وسعادته وجناته الحهـفصالح العباد وف؛ إذا عرفت هذا 
هذا سر ،  تقدم وأصلها كمال احملبة وكمال الذل واخلضوع كما،  واإلنابة إليه مبا شرعه لعباده منها

 فأحب خلق اهلل إليه،  مال احلب وكمال اخلضوعـوالبد يف عبادة اهلل من ك،  العبادات وروحها
ن فم  ،  ه بذكر أوصافه العلىعليه سبحان وأثىن،  احملبة والعبودية هبذه من قام منزلة عنده وأقرهبم

،  نقص هذه احملبة واخلضوع واإلنابة والتعظيمـــألنه ي  أجل ذلك كان الشرك أبغض األشياء إليه ، 
ألنه يتضمن التسوية بينه تعاىل ،  واهلل ال يغفر أن يشرك به،  من أشرك به بينه وب ن 2وبجعل ذلك

ومن الناس من يتخذ من  قال تعاىل،  العبادةوب ن غريه يف احملبة والتعظيم وغري ذلك من أنواع 
 اأخرب سبحانه أن من أحب شيئً ،  هلل اآمنوا أشد حب   حيبوهنم كحب اهلل والذين ان اهلل أندادً دو 

إن كنا لفي ضالل تاهلل هم يوهذا معىن قول املشرك ن ملعبود،  اند   ختذها فقد دون اهلل كما حيب اهلل
ال يف الذات واألفعال ،  حبة والتألهـفهذه تسوية يف امل،   نإذ نسويكم برب العامل* مب ن 

ق  وأب  ، فقد أعرض عنه  1احلق هإلـٰهفمن صرف ذلك لغري ،  والصفات
،  عن مالكه وسيده 1

 .هل أحباب  عن دار كرامته ومنز   وطرده مقته وبغضه ستحقفا

                                                           

 الدمام. – دار ابن اجلوزي :، الناشر 212، ص « الداء والدواء» 1
 .واخلضوع واإلنابة والتعظيماحملبة تلك أي  2
 .اهلل تعاىل أي 1
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 هوهذ،  ري ذلكغو ،  والظمآن للماء، كمحبة اجلائع للطعام ،  حمبة طبيعية  :2والمحبة ثالثة أنواع)
 .ستلزم العظيمتال 

ال تستلزم  اوهذه أيضً ،  وحنوها الطفل كمحبة الوالد لولده،  شفاق إحمبة رمحة و  والنوع الثاني
 .عظيمتال

أو جتارة أو سفر  ك ن يف صناعة أو علم أو مرافقةرت وهي حمبة املش،  ة  لفأ  و  س  ن  حبة أ  ـم والنوع الثالث
 .ابعضهم بعض اإلخوةوكمحبة ،  بعضهم لبعضل

، سبحانه  يف حمبة اهلل اشركً  ال يكون فيهم ووجودها، بعضهم لبعض  للخلق حاحملبة اليت تصل   فهذه
وكان أحب ،  وكان أحب الشراب إليه احللو البارد،  حيب احللوى والعسل كان رسول اهلل  وهلذا

وكان حيب ،  هن إليهأحب   عائشة وكانت،  حيب نساءه رسول اهلل وكان ،  اللحم إليه الذراع
 .يقد  وأحبهم إليه الص  ،  أصحابه

 اهلل ال يغفره امىت أحب العبد هبا غريه كان شركً و ،  ال تصلح إال هلل وحده اليت المحبة الخاصةوأما 
هذه ف،  وإيثاره على غريه،  عظيم وكمال الطاعةتللذل واخلضوع وال ، املستلزمةفهي حمبة العبودية 

 .ب ن آهلتهم وب ن اهلل فيها ى املشركونوهي اليت سو  ،  اهلل أصال بغري تعليقهاحملبة ال بجوز ا

اعرتافه وإقراره ب املؤمن الذي إذا مات عليه دخل اجلنة وآخر كالم العبد،  أول دعوة الرسل 1وهي
من الدنيا إىل  به خرجـوآخر ما ي  ،  أول ما يدخل به يف اإلسالم يفهوإفراد الرب هبا ،  هبذه احملبة

                                                                                                                                                               

 .أي هرب أبـ ق   1
 .هذا شروع يف بيان املوضوع الرابع يف هذه الرسالة 2
 .أي احملبة اخلاصة ، واليت هي حمبة العبودية اهلل 1
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وأسباب ،  إليها ومجيع املقامات وسائل،  وجميع األعمال كاألدوات واآلالت لها،  اهلل
،  وروح اإلميان، فهي قطب رحى السعادة ،  والعلل لتحصيلها وتكميلها وحتصينها من الشوائب

،  عليها ودال  ،  إليها هاد   فالكتاب  ،  وألجلها أنزل اهلل الكتاب واحلديد،  شجرة اإلسالم وساق
،  لقت اجلنة والناروألجلها خ  ، فيها وأشرك مع اهلل غريه ،  1ملن خرج عنها واحلديد  ،  هلا ل  ومفص  

اهلل  والنار دار من أشرك فيها مع،  هلا همأخلص  ف،  دهــوح جنة دار أهلها الذين أخلصوها هللـفال
هو تصحيح  اهتصحيحعلما وعمال وحاال ، و  ب  القيام هبا واجف،  ى بينه وب ن اهلل فيهاوسو  ،  غريه

 .«إال اهلل إلـٰهال »شهادة أن 

،  كون أهم األشياء عندهوت،  املسألة هلذه ظيتيق  أن  وجناهتاسعادهتا  وأحب ملن نصح نفسه ق  يفحق
كما قال ،  عنها  والسؤال يوم القيامة،  واملدار عليها، فإن الشأن كله فيها ،  وأجل علومه وأعماله

 .عما كانوا يعملون* فوربك لنسألنهم أمجع ن  عاىلت
 .«إال اهلل إلـٰهال » عن قولهو  :قال غري واحد من السلف

 وـأبقال ، وازمها ـوواجباهتا ول ها وحقوقهاـوعن أحكام،  له عنهاـفإن السؤال ك،  وهذا حق
 2؟ذا أجبتم املرسل نوما، تعبدون  ماذا كنتم ؛ عنهما األولون واآلخرون سألكلمتان ي  :العالية

                                                           

 يع ي باحلديد السيف. 1
ي سأل العباد   :، قال أمجع ن * عما كانوا يعملون فوربك لنسألنهمروى ابن جرير بإسناده عن أيب العالية يف تفسري قوله تعاىل  2

  .كلهم عن خلت ن يوم القيامة ؛ عما كانوا يعبدون ، وعما أجابوا املرسل ن
 . 21 – 22تفسري سورة احلجر ، اآليات 

  .وهاتان الكلمتان مها مضمون الشهادت ن :وقال ابن القيم رمحه اهلل
 جدة. –تبة اخلراز مك :، الناشر 70، ص  «الرسالة التبوكية»
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 .ها نفسهاسؤال عن؛ هو الكانوا يعبدون   ذاعمافالسؤال 
وأجابوا ،  هل سلكوها، إليها املؤدية  الطريقالوسيلة و  والسؤال عماذا أجابوا املرسل ن ؛ سؤال عن

 ؟ملا دعوهم إليها رسلال
 .فعاد األمر كله إليها

،  فيه على اجلمر   قبض  وي  ،  عليه بالنواجذ   ض  ع  ويـ   ، عليه اخلناصر   ثىنــت  بأن  هذا شأنه حقيق   وأمر  
منا إوما سواه ،  األعظم طلبجعل هو املـبل ي  ،  1على فضلة   طلب  ي  وال ،  بأطراف األنامل   ؤخذ  وال ي  

 2.(على الفضلةطلب ي  
 كذلونعوذ باهلل أن يكون حظنا من ،  وعماًل وحاالً  علًماذلك  أن مين علينا بتحقيق املسئولواهلل 
 تسليًماوسلم ، وعلى آله صحبه ،  األمي النيب  ، وصلى اهلل على عبده ورسوله حممد ،  حكايته جمرد
 1.كثريا

                                                           

 .الطعام فضل :الفضلة هي بقية الشيء ، كما يقال 1
حد للمحبة والكالم  :، فصل« طريق اهلجرت ن»يف كتابه رمحه اهلل كالم البن القيم إىل هنا منقول من  من قوله )واحملبة ثالثة أنواع(  2

 مكة( –دار عامل الفوائد )حتقيق: حممد أمجل الصالحي ، الناشر:  .، باختصار 641 – 641عليه ، ص 
جمموعة الرسائل »( و 121 – 2/111) «السنية يف األجوبة النجديةالدرر »انتهى كالمه رمحه اهلل ، وهذه الرسالة مثبتة يف  1

عن النقوالت  وأما،  قد اخرتت منها ما هو أنسب للسياق، وبينهما فروقات يسرية ، و  (121 – 1/112، )« واملسائل النجدية
 من مصادرها.فضبطتها يم رمحه اهلل ابن الق

 
 
  
 


