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 َتخِ الَ ع وَ اسِ التَ  رسُ الدَ 

 من

 الثالثة الصول شرح

 ِالرَِّحيمِ  ِالرَّْْحَنِ  ِاِ  ِبْسمِ 

 َأْعَمالَِنا َئاتِ َسيِ  َوِمنْ  أَنْ ُفِسَنا ُشُرورِ  ِمنْ  ِِبِ  َونَ ُعوذُ  َوَنْستَ ْغِفُرهُ  َنْسَتِعيُنوُ ََنمُدُه و  ِ  احلََمدَ  ِإنَ 
ْلل َوَمنْ  َلوُ  ُمِضلَ  َفالَ  للاَ  يَ ْهِدهِ  َمنْ   لَ  َوْحَدهُ  للاِ  ِإلَّ  ِإَلوِ  لَ  َأنْ  َوَأْشَهدُ  لَو َىاِديَ  َفالَ  ُيضِّ

 . َوَرُسولُوُ  َعْبَدهُ  ازُلََمدً  َأنَ  َوَأْشَهدُ  َلوُ  َشرِيكَ 

 وَُكلَّ  زُلَْدََثتُ َها اْلُُمورِ  َوَشرَ  زُلمَّدٍ  ُىَدى اذلَُدى َوَخَتَ  للاِ  َكاَلمُ  اْلَكاَلم َأْصَدقَ  َوِإنَ  َألَ 
 .النَّارِ  ِف  َضاَلَلةٍ  وَُكلَّ  َضاَلَلةٍ  ِبْدَعةٍ  وَُكلَّ  ِبْدَعةٍ  زُلَْدثَةٍ 

 : بَ ْعدُ  َأمَّا 

ومن ،نتهينا من ىذا الكتاب او علينا أن منَّ علينا أن تِ ومنَّ  - عز وجل -فمن فضل للا 
 -  سالم زلمد بن عبد الوىابلشيخ اإل "الصول الثالثة وأدلتها"ىذه الرسالة العظيمة 

صول الثالثة من أوذلا إن شاء للا سوايً ىذه ال ذاكروف ىذه الليلة نت، - رْحو للا تعاىل
 .والتأكيد للمعاين ،والتثبيت للحفظ ،دلذاكرة وا،على وجو ادلراجعة إىل آخرىا 

ملي عليكم اإلسناد ادلتصل إىل شيخ ف هناية ىذا اللقاء سأُ  - إن شاء للا -وأيضاً 
 . برواية ىذه الرسالة - رْحو للا تعاىل - اإلسالم زلمد بن عبد الوىاب

سنحدد الرسالة الخرى اليت سنتدارسها ف اللقاء القادم إبذن للا  - إن شاء للا -كما 
وف ىذه على توفيقو لنا مجيعاً ف ىذه ادلدارسة  - عز وجل - وإين لْحد للا،تعاىل 

 - هنج السلف الصاحل،واضح  فيها العلم الشرعي على هنجٍ  ذاكراللقاءات اليت نت
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وينشر العلم بُت ،يتذاكر مع إخوانو  ماحينفإن ادلرء ، - رضوان للا عليهم أمجعُت
أنو ف خَت عظيم  - ذن للا تعاىلإب –لشك ،وحُت حيضر ادلرء حلق العلم ،ادلسلمُت 

أن يسر لو مثل ىذه المور  - عز وجل - عليو أن يشكر للا،وف نعمة من للا عظيمة ،
ومذاكرتو مع إخواننا دارستو ومعلى تيسَت نشر العلم  - عز وجل -،فالشكر  

 .أخواتنا ف مشارق الرض ومغارهباو 

 أننا ف ىذا ادلعهد الرجال مفصولون متاماً  :فليعلم اجلميع إخواننا وأخواتنا رُ كُ ذْ وَنن إذ نَ 
والرجال ذلم رلموعاهتم اخلاصة هبم ، ناخلاصة هب نرلموعاهت نالنساء ذلف،عن النساء 

 .ول نرضى بذلك أبداً ، تعاىل للا  بفضل ختالطا ساءليس بُت الرجال والن،ف

 عز وجل - ال على النساء امتثالً لمر للابل من قواعد وأسس ىذا ادلعهد فصل الرج
فاحلمد  على ، - صلى للا عليو وسلم - وتطبيقاً لسنة النيب،رغاماً للشيطان إو ، -

 ف القوال والفعال وف كل المور. توفيقو

ذكر لنا أنو جيب  - رْحو للا تعاىل - أن شيخ اإلسالم - ِبرك للا فيكم - رَّ معنامَ 
 علينا أن نتعلم أربع مسائل:

 - صلى للا عليو وسلم -  ومعرفة نبيو،معرفة للا  بُتَّ العلم أنو:و ،العلم  :الوىل -
  .ومعرفة دين اإلسالم ِبلدلة

  .العمل بو :والثانية -

  .الدعوة إليو :والثالثة -

 .الصرب على الذى فيو بعد الدعوة إليو :والرابعة -

 م ثالث مسائل: أنو جيب علينا أن نتعل - رْحو للا تعاىل - مث أيضاً بُتَّ 
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من أطاعو دخل  بل أرسل إلينا رسولً ، مهالً أن للا خلقنا ورزقنا ومل يًتكنا  :الوىل -
  .ومن عصاه دخل النار،اجلنة 

ملك  ل،أحد ف عبادتو  بوشرك ن يُ ل يرضى أ - عز وجل - أن للا ة:والثاني -
  .مقرب ول نيب مرسل

ل جيوز ،ووحد للا  - صلى للا عليو وسلم - أن من أطاع للا ورسولو :والثالثة -
  .أقرب قريب و كانلو موالة من حاد للا ورسولو ول

الصالة عليو  - ما ىي احلنيفية اليت ىي ملة أبينا إبراىيم - رْحو للا تعاىل - مث بُتَّ 
رْحو للا  - وبُتَّ ،لو الدين  سللصاً وحده أن احلنيفية ىي أن تعبد للا  فبُتَّ ، - السالمو 

 .خلقهم ذلكوأنو ل،للا أمر بذلك مجيع الناس  أن - تعاىل

وىو إفراد للا ِبلعبادة وأعظم  :التوحيد أعظم ما أمر للا بو أن - رْحو للا تعاىل - مث بُتَّ 
 .وىو دعوة غَته معو :الشركما هنى عنو 

ومعرفة العبد نبيو ،ومعرفة العبد دينو ،معرفة العبد ربو  :وىي الصول الثالثة مث بُتَّ 
 . - صلى للا عليو وسلم - زلمداً 

 : لنا عن طريق الساال واجلوابمث بُتَّ 

 ؟ من ىو للا  -
  ؟ من ىو الرب  -

ىو معبودي نو وأ،ىو للا الذي رِبان ورىب مجيع العادلُت بنعمو  - سبحانو وتعاىل - وأنو
 .ليس يل معبود سواه
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  ؟يعرف العبد ربو كيف مث بُتَّ 
وأن اخلالق ،ىو ادلعبود  - سبحانو وتعاىل - وأن الرب، آبايتو وسللوقاتو  أن ذلكوبُتَّ 

 .ذه ادلخلوقات ىو ادلستحق للعبادةذلذه اآلايت وذل

وكل ىذه ،الدعاء ،ومنها اإلديان واإلحسان اإلسالم و  هاوأن من،أنواع العبادة  مث بُتَّ 
لغَت للا فهو  فمن صرف منها شيئاً ،صرف منها شيء لغَت للا النواع من العبادات ل يُ 

 .مشرك كافر

 .واستغاثة وخوفٍ  ونذرٍ  ىذه العبادات من ذبحٍ   أدلةمث بُتَّ 

 .وىو معرفة دين اإلسالم ِبلدلة :بعد ذلك الصل الثاين - رْحو للا تعاىل - وبُتَّ 

والرباءة من الشرك ،لو ِبلطاعة  نقيادوال، ِبلتوحيد  الستسالم :أن اإلسالم ىو فبُتَّ 
 .وأىلو

 .واإلحسان،واإلديان ،اإلسالم  :أن الدين ثالثة مراتب وبُتَّ 

رسول للا  إلو إل للا وأن زلمداً  شهادة أن ل" :مخسة وىي  أن لسإسالم أركانٌ مث بُتَّ 
 ."وحج البيت احلرام،وصوم رمضان ،وإيتاء الزكاة ،وإقام الصالة 

عبد انفياً مجيع ما يُ  (:ل إلو      )ف،أي ل معبود حبق إل للا  :"ل إلو إل للا" أن معٌت وبُتَّ 
العبادة  وحد ل شريك لو ف عبادتو كما أنو ل شريك  مثبتاً  (:إل للا)و،ون للا من د

 .- سبحانو وتعاىل - لو ف ملكو

وأدانىا إماطة ،ل إلو إل للا قول بضع وسبعون شعبة أعالىا ؛عب  اإلديان وأنو شُ مث بُتَّ 
 .واحلياء شعبة من اإلديان، الذى عن الطريق
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واليوم اآلخر ،ورسلو ،وكتبو ،ومالئكتو ،أن تامن ِب  :وىي ة أركان اإلديان الستوبُتَّ 
  .وشرهوِبلقدر خَته 

مراقباً  (أن تعبد للا كأنك تراه)  :كما جاء ف احلديث،اإلحسان وأنو ركن واحد  مث بُتَّ 
  (.فإن مل تكن تراه فإنو يراك) - سبحانو وتعاىل - لو خاشعاً ،لو 

صلى للا عليو  - معرفة نبينا زلمداً  :الصل الثالث وىو - رْحو للا تعاىل - مث بُتَّ 
عليو الصالة  - براىيمإمساعيل بن إوأنو ىامشي قرشي عريب من ذرية ،ونسبو  - وسلم

ن أربعو ،ولو من العمر ثالث وستون سنة  - عليو الصالة والسالم -مات ، - والسالم
خرب أي أُ  :ئبنُ ، وأرسل ِبدلدثر،إبقرأ  ئبوأنو نُ ، ورسولً  وثالث وعشرون نبياً ،قبل النبوة 

مر إبخبار وأُ  - عليو الصالة والسالم - خربمث أُ ،  ﴾ أْ رَ ق ْ إِ ﴿   :أبنو رسول بقولو سبحانو
ليقيم التوحيد  - عز وجل - بعثو للا، ( 1)﴾٢﴿ فَأَنِذرْ  ُقمْ  ﴿وفيها ،ىذه الرسالة ِبدلدثر 

فصلى للا عليو وعلى  -،ويعلم الناس ما يصلحهم ف دينهم ودنياىم ،وينذر من الشرك 
 .- أمجعُتصحبو و آلو 

عشٌر دعا فيها ، دعا ف مكة ثالثة عشر سنة - صلى للا عليو وسلم -  أن النيبمث بُتَّ 
وصلى ف مكة ،رج بو إىل السماء وفرضت الصلوات اخلمس وبعد العشر عُ ،إىل التوحيد 
 .جرة إىل ادلدينة النبويةمر ِبذلمث أُ ، ثالث سنُت

ادلدينة ) :وىي أن بعضهم قد يقول،على لفظة يستعملها بعض الناس : وىنا ننبو •

مدينة )أو  (ادلدينة النبوية)أىل السنة  صطالحا ! وإمناصوف صطالحاوىذا ، (ادلنورة
هبا أنوار لقرب  أما ادلدينة ادلنورة فهم يزعمون أن ادلدينة، (- صلى للا عليو وسلم - النيب

                                                           
 (

1
 (2سورة المدثر ) (
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صوف على ادلسلم أن يبتعد  صطالحافالشك أن ىذا ، - صلى للا عليو وسلم - النيب
  .عنو

من بلد الكفر إىل بلد  نتقالالوىي ،أن اذلجرة واجبة  - رْحو للا تعاىل - مث بُتَّ 
ومرَّ معنا فيما سبق أن اإلقامة ف بالد الكفر بنية التعليم أو التجارة أو قضاء ، اإلسالم

وإقامة الشعائر والبعد ،من حفظ الدين ؛بشرطها ادلعترب ،مصاحل ل مانع منها ولو طالت 
ىذه ىي اليت ل ؛إىل بالد ادلسلمُت  النتقالأن اإلقامة البدية مبعٌت عدم ،و عن الفنت 

  .جتوز

مر دلا استقر ِبدلدينة أُ  - صلى للا عليو وسلم - أن النيب - رْحو للا تعاىل - مث بُتَّ 
 صلى للا عليو وسلم - إىل أن مات مث أخذ على ىذا عشر سنُت،ببقية شرائع اإلسالم 

وما من شر إل وحذر أمتو منو ،أمتو عليو  وأن ما من خَت إل ودلَّ ، وأن دينو ِبقٍ ، -
ا منو ىوالشر الذي حذر ،ومجيع ما حيبو للا ويرضاه ،عليو التوحيد  وأن اخلَت الذي دلَّ ،

وأن ىذا الدين كامل ليس حباجة إىل زايدة ول إىل ، ومجيع ما يكرىو للا وأيِبه،الشرك 
حباجة إىل أن نقول ىذا  وليس،ىذا ليس من الشرع  إىل أن نقول،فليس حباجة نقصان 

 .من الشرع

وقد بلغنا  - صلى للا عليو وسلم - زلمداً  أرسل بو نبينا - عز وجل - فالدين دين للا
 .- صلى للا عليو وسلم - ر ف شيءقصِّ ومل يُ ،مجيع ما أمره للا بو 

ب ِبلبعث وأن من كذَّ ،وجزاء  وأن بعد البعث حسابٌ ،بعثون يُ إذا ماتوا  أن الناس مث بُتَّ 
فال يفتتنوا   يعلموا أن ىناك جزاءأن ،أن يعلموا ىذا المر  فعلى الناس مجيعاً ،فقد كفر 

ول مانع أن يستمتع ادلسلم ِبحلياة الدنيا مبا أحلو للا ولكن ادلمنوع ،ِبلدنيا ول بزخرفها 
 فيعيش ف الدنيا كأنو ل،وأن ينسى شرع للا ،وأن يشتغل ِبلدنيا ،أن يغفل عن اآلخرة 
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شك أن ىذه أفعال من ل فال وياذي ىذا ،،وأيخذ مال ىذا ،فيظلم ىذا ، ديوت أبداً 
فادلسلم عليو أن يتذكر ،ليوم احلساب موقفو  د  عُ ومن ل ي َ  - عز وجل - خياف للا

وأرض ،القبور ،البعث من البعث بعد ادلوت ،وأىوال ذاك اليوم ،ادلوقف ف ذاك اليوم 
  !بل أىوال القبور اي ذلا من أىوال،ضرب الصراط على جهنم ويُ ،اشر 

يلقى و يوضع ف ىذا القرب فمل وحيُ ، وبيامن ثد رّ جيَُ أنو ،فعلى ادلسلم أن يتذكر ىذا المر 
 .حينها ادللكُت

 -    ا أحلو للامبِبلدنيا  ستمتاعالل مانع من  نعم،فعلى ادلسلم أن يتدبر ىذه المور 
 .- جلو عز  - للا مع اإلتيان مبا أمر - عز وجل

 -     للاشرع على  عًتاضالمن قد جند من بعض ادلسلمُت ولكن لألسف الشديد  
وللا كم  و ووأخواتأو على بناتو وينكره على زوجتو فَتفض احلجاب ، - عز وجل

 !زوجي يرغمٍت ويغصبٍت على خلع احلجاب :جاءت السئلة تسأل بعض النساء
  !أنو يطردىا ويتهددىا ِبلطرد لكوهنا تتحجب :خرى بنت تشتكي من أبيهاالو 

  .دمي وللازن القلب وتُ فوللا ىذا من المور اليت تُ 

 صاحلاتٍ  ساءٍ نلفق وأن حيمد للا أن وُ  - عز وجل - فعلى ادلسلم أن يطبق شرع للا
 .سو عليو أن يراقب للا ف أفعالوف نف ىو ووى، - عز وجل - يردن شرع للا

 ؟ستعيشإىل مىت  -
من شر وبناتك ك ئل عما تفعل مع أبناأوأتيت يوم القيامة وُتس،ستموت وتدخل القرب 

 -   شرع للا يل أنت اي أمة للا إن خالفتِ أسوتُ ،عما تفعل مع زوجاتك من شر  وتسأل،
  .جواِبً أعدي لو فأعدي لذلك اليوم ولذلك ادلوقف  - عز وجل
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 .نت ما ظهر منها وما بطنالف إايكم منأسأل للا عز وجل أن حيفظٍت و  

أرسلو للا إىل اإلنس  - صلى للا عليو وسلم - أن الرسول - رْحو للا تعاىل - مث بُتَّ 
وأن آخرىم ، - عليو الصالة والسالم - وأن أول الرسل نوح، ومنذراً  واجلن مبشراً 

 .فال نيب بعده - للا عليو وسلم صلى - زلمداً 

وينهاىم عن ،أرسل كل رسول إىل قومو أيمرىم بعبادة للا وحده  - عز وجل - وأن للا
 .عبادة الطاغوت

 .- وتعاىل سبحانو - وأن نامن بو،علينا أن نكفر ِبلطاغوت فًتض ا أن للا مث بُتَّ 

  توأن الطواغي،ما جتاوز بو العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع  :اغوتأن الط وبُتَّ 
من  :والثالث،ىذا الثاين  - بد وىو راضٍ ومن عُ ،إبليس  :أوذلم، ورؤوسهم مخسة،كثَتة 
من  :واخلامس،من علم الغيب  من ادعى شيئاً  :والرابع،إىل عبادة نفسو الناس دعا 

 .حكم بغَت ما أنزل للا

 ا تفاصيل ىذه ادلسائل.نّ وبي َّ 

وأن عموده ،اإلسالم  - كما ف احلديث -أن رأس المر  - رْحو للا تعاىل - مث بُتَّ 
  .ذروة سنامو اجلهاد ف سبيل للاأن و ،الصالة 

وىي أصول كما سبق معنا ،وهبذا نكون قد انتهينا من مراجعة ىذه الصول الثالثة 
 من ىذه الصول الثالثةوالقواعد أن أذكر بعض الفوائد ول مانع ،أصول انفعة 

  .ِبختصار
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 :د       فمن القواع -
فعلم بال عمل ،وأن العمل ىو مثرة العلم ،ل بد من العلم قبل القول والعمل  وأن -

 .على صاحبو وِبلٌ 
لبد أن يوطن ادلرء نفسو بعد العلم والعمل  - عز وجل - وأن الدعوة إىل للا  -

 .على الصرب على الذى

وتوحيد ،توحيد الربوبية ،فيما تتعلق بئل الثالثة معرفة ادلسا :مث أيضاً ومن القواعد
 ومسألة الولء والرباء.،اللوىية 

  .لو الدين أن احلنيفية ىي أن تعبد للا وحده سللصاً  :ومن الفوائد

وأن أعظم ما أمر للا بو التوحيد ،أمرىم بذلك ،أن للا أمر مجيع الناس  :ومن الفوائد
  .غَته معو والشرك ىو دعوة،والتوحيد ىو إفراد للا ِبلعبادة ،وأعظم ما هنى عنو الشرك 

 -    ومعرفة العبد نبيو زلمداً ،ومعرفة العبد دينو ،معرفة العبد ربو  :والصول الثالثة ىي
 .- صلى للا عليو وسلم

أن الدليل ىو احلجة والربىان ف ادلسائل ولو كانت ادلسائل ظاىرة فالبد  :ومن الفوائد
 .من الدليل

أن  :- رْحو للا تعاىل - عبد الوىاباليت ذكرىا شيخ اإلسالم زلمد بن : ومن الفوائد
وأنو ىو ،فنا بنفسو ِبآلايت وادلخلوقات وأنو عرَّ ،ىو اخلالق الرازق  - عز وجل - للا

  .ادلستحق للعبادة
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  .- عز وجل - صرف إل وأن مجيع العبادات ل تُ ،أن العبادات متنوعة  :ومن الفوائد

ل معبود : أن معٌت ل إلو إل للا :- رْحو للا تعاىل - اليت ذكرىا الشيخ : ن الفوائدوم
  .- عز وجل - لعبادة ا ةمثبت (إل للا)و،انفية  (إلو ل)،حبق إل للا 

ول متر ،وأن ادلسلم يتفقو ف ذلك ،أن الدلة تتنوع من الكتاب والسنة  :ومن الفوائد
 .اآلايت والحاديث وىو غافل عنها عليو

 .بط الدقائق من ىذه الدلة نكان يست  - تعاىل رْحو للا - فالشيخ

وأدانىا إماطة الذى عن ،أعالىا قول ل إلو إل للا ،ب عَ أن اإلديان شُ  :ومن الفوائد
 .واحلياء شعبة من اإلديان،الطريق 

  .أن العمل جزء من اإلديان :ومن الفوائد

زلبتو  وف ، - صلى للا عليو وسلم -زلبة النيب  : ىذه الرسالة من وأيضا من الفوائد
   .لذاتو ىي زلبة شركية ل جتوز - صلى للا عليو وسلم - وأن زلبة الرسول،للا 

  .زلبة شركية ل جتوز مع للا أيضاً  - صلى للا عليو وسلم - يبوأن زلبة الن
وأنو ،َنبو لن للا أخرجنا بو من الظلمات إىل النور  - صلى للا عليو وسلم - فالنيب 

  .- عليو الصالة والسالم - أانر لنا الطريق بسنتو وشرعو

وعدم جواز اإلقامة ف بالد الشرك بنية اإلقامة ،معرفة وجوب اذلجرة  :وأيضا من الفوائد
 .البدية

وكيف أنو قرر التوحيد ، - عليو الصالة والسالم - على شرعو طالعاإل :ومن الفوائد
عليو الصالة  - فشرعو،أيضاً  لك قرر الحكام الشرعية والتوحيدمث بعد ذ،أولً 

 .من أولو إىل آخره كلو مبٍت على التوحيد - والسالم
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فالزايدة بدعة وضاللة ،ليس حباجة إىل نقص ول إىل زايدة ،أن الدين كامل  :ومن الفوائد
 .عن احلق وروغان وزيغان عنو َنرافاوالنقص ،

 بو كفرٌ  ذيبوأن إنكار البعث والتك،وأننا نبعث وَناسب ،أننا منوت  :وأيضاً من الفوائد
 سلرج من ادللة.

فالتوحيد مهم وعظيم ،أرسل مجيع ادلرسلُت ِبلتوحيد  - عز وجل - أن للا :ومن الفوائد
 .ىذا المر ىفعلى ادلرء أن يعود نفسو عل، مبُتوالشرك خطَت وظالل ،

 َوَلَقدْ  ﴿: - عز وجل - قال للا ىو كما،الكفر ِبلطاغوت واإلديان ِب  :ومن الفوائد
وأيضا العروة   ( ٢)﴾٦٣﴿ الطَّاُغوتَ  َواْجَتِنُبوا اللَّ وَ  اْعُبُدوا َأنِ  رَُّسوًل  أُمَّةٍ  ُكلِّ  ِف  بَ َعثْ َنا

 .- معنا كما مرَّ  - لكفر ِبلطاغوت ِبتصل ِبإلديان ِب و ،التوحيد  :الوثقى وىي

كل ما جاوز العبد حده من معبود أو متبوع أو   ؟ الطاغوت ما ىو : أيضا الفوائد من
ومن دعا إىل ،بد وىو راٍض ومن عُ ،الشيطان  : الطواغيت اخلمسة وىيوبُتَّ ،مطاع 

أو ،ومن حكم بغَت ما أنزل للا وىو معتقد جوازه ،ومن ادعى علم الغيب ،عبادة نفسو 
 أو أنو مساٍو حلكم للا.،أنو أفضل 

 .وأن اجلهاد ذروة سنامو،وأن الصالة عمود ىذا الدين ،مث أن اإلسالم رأس المر 

 -  مد بن عبد الوىابزلإذاً ىذه مجلة من الفوائد والقواعد اليت ذكرىا شيخ اإلسالم 
 .- رْحو للا تعاىل

 

 

                                                           
 (

2
 (33سورة النحل) (



 

13  

 

 ":الصول الثالثة"إىل ىذه الرسالة  إسناديوأما  -

 :فإين أروي ىذه الرسالة 

  - رْحة للا عليو - ل إمام وخطيب ادلسجد احلرامزلمد السبيّ  :عن الشيخ -
عبدللا بن عبد العزيز بن عقيل رئيس اذليئة الدائمة جمللس القضاء  :وعن الشيخ -

  - رْحة للا عليو - العلى سابقاً 
  - رْحة للا عليو -مة زلمد بن عبد للا الصومايلادث العالّ  :وعن الشيخ -
  - حفظو للا تعاىل - حيِت بن عثمان ادلدرس :وعن شيخنا العالمة -

أخربان أْحد بن عبد للا  :قال،فهالء الربعة مجيعهم يروون عن عبد احلق اذلامشي 
عن جده شيخ اإلسالم ،عن عبد الرْحن بن حسن بن زلمد بن عبد الوىاب ،البغدادي 

 .هبذه الرسالةبن عبد الوىاب النجدي  زلمد

  - رْحو للا تعاىل - سناد متصل لشيخ اإلسالم زلمد بن عبد الوىابإفهذا 

 :"رسالة الصول الثالثة"وأيضاً أروي ىذه الرسالة 

أخربان سعد بن زلمد بن  :قال،زلمد بن أْحد بن سعيد النجدي  :عن شيخنا -
أخربين عبد الرْحن بن  :قال،أخربين أْحد بن إبراىيم بن عيسى  :قال،عتيق 

 فهذا أيضاً ، عن جده زلمد بن عبد الوىاب هبذه الرسالة،حسن آل الشيخ 
 .خ ادلشهورين ادلعروفُتيكلهم حنابلة من ادلشامجع أو    إسناد متصل فيو
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 ترووىا عٍتوقد أجزتكم مجيعاً هبا أن ،فبهذه السانيد أروي ىذه الرسالة 

وأصوٍل  وبركةٍ  خَتٍ أن ينفعٍت وإايكم مبا ف ىذه الرسالة من  - عز وجل - أسأل للا
 .ف ىذا الدينمهمة 

 "الصول الستة"رسالة لمدارستنا ف اللقاء القادم  - إن شاء للا تعاىل -كون توس
وىي رسالة مهمة وعظيمة  ، - رْحو للا تعاىل - لشيخ اإلسالم زلمد بن عبد الوىاب

ويسددان دلدارستها  - سبحانو وتعاىل - يوفقنا ربنا - عز وجل - وإن شاء للا،
 .ومذاكرهتا فيما بيننا

 

كتفي هبذا ادلقدار ذلذه أو ،أن يعينٍت وإايكم على ىذا المر  - عز وجل - أسأل للا
 الليلة

 .وصحبو أمجعُت آلةوصلى للا وسلم على نبينا زلمد وعلى 

*********** 

 

 

 

 

 


