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 يف دساسحِمذِح ِف١ذج 
 كتاب التوحيد 

 تٗاٚآد  اٌرؼٍُ  أصٛي  ِٓ  ٚشٟء   
 : أبى عبد اهلل مقداد به علي به حممد اهلىديإعداد

 غفر اهلل له ولىالديه
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 بسم هلل الرمحه الرحيم
 تقديم فضيلة الشيخ

 اٌضػىشٞ حفظٗ اهلل احلجٛسٞ أتٟ زلّذ ػثذ احل١ّذ
 

 والسالم طؾك رسقلف إمقـ أما بعد: الحؿد هلل رب العالؿقـ والصالة 

( ِمذِح ِف١ذج يف دساسح وراب اٌرٛح١ذرسالة الؿقسقمة ب )فؼد صالعت ال

ف قد وضع فقفا جؿال مػقدة يف فرأيت  أبل طبد اهلل مؼداد الفـدي ٕخقـا 

 باب العؾؿ والدطقة إلك العؿؾ فجزاه اهلل خقرا وكػع بف وبؽتاباتف.

 
 أتٛ زلّذ ػثذ احل١ّذ اٌضػىشٞ

 2552/رجب/32
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 بسم هلل الرمحه الرحيم 
 الشيخ  تقديم فضيلة

 أتٟ ػاصُ ػثذ اهلل اٌذتؼٟ حفظٗ اهلل
الحؿد هلل رب العالؿقـ والصالة  والسالم طؾك الؿبعقث رحؿة 

 لؾعالؿقـ أما بعد:

 فؼد قرأت رسالة أخقـا الداطل إلك اهلل صاحب الخؾؼ الطقب

 ِمذِح ِف١ذج -حػظف اهلل  مسؿاه   ي مؼداد بـ طؾل بـ محؿد الفـد
لؾؿجدد محؿد بـ طبد القهاب التؿقؿل طؾقف   1وراب اٌرٛح١ذ  ػٍٝ

فرأيتفا رسالة مختصرة صقبة كافعة احتقت طؾك كؼقٓت  رحؿة اهلل

ة سؾػقتفؿ وغقرهتؿ طؾك ديـ. فلسلل اهلل أن يـػع هبا كاتبفا ٕئؿة معروف

وقارئفا وسامعفا يف الداريـ إكف ولل ذلؽ والؼادر طؾقف وصؾك اهلل 

 محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ. وسؾؿ طؾك كبقـا

 أتٛ ػاصُ ػثذ اهلل تٓ زلّذ اٌذتؼٟ
 هـ 2552رجب  8إحد 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٚ شٟء ِٓ أصٛي اٌرؼٍُ ٚآداتٗ    - وراب اٌرٛح١ذ   يف ِمذِح ِف١ذج إىل: نذلك عدلنا العنوابعد 1
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 المقدمة

 

 كثقرا صقبا مباركا فقف كؿا يحبف ربـا ويرضاه  حؿدا الحؿد هلل

والصالة والسالم طؾك رسقل اهلل أشفد أن ٓ إلف إٓ اهلل وأشفد أن 

 محؿدا طبده ورسقلف, أما بعد:

الؼرآن لتقحقد والعؼقدة لؾبادئقـ يف دار السؾسؾة دروس مقاصؾة 

 دكتاب التوحق دراسة يف بعض إخقاكـارغبة ولوالحديث بحصقيـ 

د لدراسة كتاب التقحقؿع مؼدمة جامعة كافعة بنذن اهلل أن أج أحببت

مع بعض الـصائح  لشقخ اإلسالم محؿد بـ طبد القهاب رحؿف اهلل

  مـ كالم طؾؿائـا سباب الؿعقـة طؾك صؾب العؾؿإووالتقجقفات 

طؿال  هذا أن يجعؾ مـ اهلل راجقا ٓستػادة كػسل أوٓ ثؿ إلخقاين

ركا لقؽقن يف مقزان حسـاتـا ومغػرة ذكقبـا ورفع صالحا خالصا مبا

 .درجاتـا ولقؼربـا إلك الجـة ويـجقـا مـ الـار ولق كان طؿال يسقرا

يف صؾب  دئ يف صؾب العؾؿ إذا وجد مـ يعقـف ويحثف يف سقرهالباإن 

قال اإلمام  فذا مـ سعادتف وتقفقؼف مـ اهلل سبحاكف وتعالك. كؿا ف العؾؿ

الحدث وإطجؿل أن يقفؼفؿا اهلل إن مـ سعادة "أيقب السختقاين: 
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طالؿا حاذقا  معؾؿف وكقػ إذا كان "طز وجؾ لعالؿ مـ أهؾ السـة. 

 هذا واهلل تقفقؼ طظقؿ.محدثا مػسرا وذو خؾؼ وتقاضع: 

كؿا يحبف  شؽرا جزيال وكحؿده حؿدا كثقرا صقبا مباركا فقف كشؽر اهلل

طؿرو  هذا الشقخ الؿبارك أباار ويرضاه لتقفقؼف لـا أن يسر لـا يف هذا الد

حجقري هق غـل طـ التعريػ: طبد الؽريؿ بـ أحؿد العؿري ال

وغقر ذلؽ  "قـجؿع بقـ الصحقحال"و  "كعؿة الؿـان"تػسقر صاحب 

 مـ الجفقد الطقبة الـافعة.

 مؾخص شروحات ثالثة األصول -لؿا كتب لل مؼدمة طؾك رسالتل 

 "واصؾ يا مؼداد واصؾ..."  :فؼال لل ,قؾت لف, هؾ أكا مستحؼ لفذا

كسؿع أثـاء   وكذلؽ كصائحف التل –واهلل حثـل هذا الؼقل الؿبارك 

أكؿؾ شرح  ا اصؾع طؾك هذه الؿؼدمة شجعـل أنبعد م ,دروسف الؿاتعة

كسلل اهلل  "إذا أكؿؾت الؽتاب أقدم لؽ" لل فؼال ,كتاب التقحقد

طؾك ذكرك وشؽرك الؾفؿ أطـا  التقفقؼ واإلطاكة يف مزيد أطؿال الخقر,

كسلل اهلل أن يجعؾ يف أققالف وأفعالف بركة وكػعا لألمة  وحسـ طبادتؽ.
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 اإلسالم ويعقـف لؿزيد صاطتف ويبارك يف طؿره ويصؾح أهؾف وأٓده

 إطؾك. ؾػردوسلويغػر ذكقبف ويجعؾف أهال 

 إليتائف حػظف اهلل تعالك وكذلؽ كشؽر شقخـا أبا طاصؿ طبد اهلل الدبعل

شرح مؾخص لؽتاب التقحقد لؾعالمة لؾؼراءة طؾقف لثؿقـة مـ وقتف ا

-شقال-24الػقزان حػظف اهلل تعالك, بدأكا الؼراءة بتاريخ )

 اهلل خقر الجزاء جزاه (.2552-رجب-21يف ) (اكتفقـا مـفا:254

طؾك صالبف و طقكف لفؿ, كسلل اهلل أن يبارك يف وقتف وطؾؿف و  صربهل

كسلل اهلل أن و طؾك دور الحديث,أوٓده ويبارك يف جؿقع مـ يؼقم 

كا يف هذا السقر ويحػظ قيرحؿ جؿقع طؾؿاء أهؾ السـة الذيـ قد سبؼ

 واهلل ولل ذلؽ الؼدير والحؿد هلل رب العامقـ. مشايخـا جؿقعا 
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 فصل 
 أصول وآداب طالب العلم

الحؿد هلل رب العالؿقـ خؾؼ اإلكسان, طؾؿف البقان, طؾؿ بالؼؾؿ, طؾؿ 

اإلكسان ما لؿ يعؾؿ, أرسؾ رسقلف بالفدى وديـ الحؼ لقظفره طؾك 

ب العؾؿ هق أول واجب الديـ كؾف وكػك باهلل شفقدا, أما بعد فنن صؾ

َّٓ اهلُل َواْسَتْغِػْر طؾك العبد قبؾ العؿؾ, قال تعالك:  َٓ إَِلَف إِ )َفاْطَؾْؿ َأكَُّف 

َبُؽْؿ َوَمْثَقاُكْؿ( ـَ َواْلُؿْممِـَاِت َواهلُل َيْعَؾُؿ ُمَتَؼؾَّ ]سقرة  لَِذكبَِؽ َولِْؾُؿْممِـِق

العؾؿ قبؾ الؼقل باب   قال اإلمام البخاري رحؿف اهلل [:2محؿد: 

وبدأ اهلل بالعؾؿ قبؾ الؼقل والعؿؾ, ٕن .السابؼة والعؿؾ وذكر أية

العؾؿ هق إساس الذي يبـك طؾقف الؼقل والعؿؾ, فعؿؾ بدون طؾؿ 

ضالل, كؿا أن العؾؿ بدون طؿؾ أيضا ضالل, ومغضقب طؾك طالؿ ٓ 

ة يعؿؾ بعؾؿف, ولفذا قال سبحاكف وتعالك معؾؿا طباده يف آخر سقر

َراَط اْلُؿْسَتِؼقَؿ*الػاتحة ) ـَ َأكَعؿَت َطَؾقِفْؿ َغقِر  اْهِدَكا الصِّ ِذي ِصَراَط الَّ

( ]سقرة الػاتحة:  ـَ ق الِّ َٓ الضَّ [ فالؿـعؿ طؾقفؿ 8الَؿغُضقِب َطَؾقِفْؿ َو

هؿ الذيـ جؿعقا بقـ العؾؿ الـافع والعؿؾ الصالح, والؿغضقب 

ؿؾ, والضالقن هؿ الذيـ طؾقفؿ هؿ الذيـ أخذوا العؾؿ وتركقا الع

أخذوا العؿؾ وتركقا العؾؿ, فلكت تسلل اهلل يف كؾ ركعة حقـؿا تؼرأ 
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هذه السقرة العظقؿة سقرة الػاتحة أن يفديؽ صريؼ الؿـعؿ طؾقفؿ مـ 

الـبققـ والصديؼقـ والشفداء والصالحقـ, وأن يجـبؽ صريؼ 

 الؿغضقب طؾقفؿ, وهؿ العؾؿاء الذيـ ٓ يعؿؾقن بعؾؿفؿ, وصريؼ

الضالقـ وهؿ الذيـ يعؿؾقن بدون طؾؿ, وهذا هق الذي بعث اهلل 

 رسقلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بف, أرسؾ رسقلف بالفدى وديـ الحؼ.

فالفدى هق العؾؿ الـافع, وديـ الحؼ هق العؿؾ الصالح, فالرسقل  

صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ بعث بالعؾؿ الـافع والعؿؾ الصالح, وهؿا قريـان 

ؿ والعؿؾ قريـان ٓ يػرتقان, ولفذا حث اهلل سبحاكف ٓ يػرتقان, العؾ

: )َوَما وتعالك حث طباده طؾك صؾب العؾؿ والتػؼف يف الديـ, قال تعالك

ُفقْا  َقَتَػؼَّ ـُْفْؿ َصآئَِػٌة لِّ َٓ َكَػَر مِـ ُكؾِّ فِْرَقٍة مِّ ًة َفَؾْق َكاَن اْلُؿْممِـُقَن لَِقـِػُروْا َكآفَّ

ـِ َولُِقـِذرُ  ي ]سقرة وْا َقْقَمُفْؿ إَِذا َرَجُعقْا إَِلْقِفْؿ َلَعؾَُّفْؿ َيْحَذُروَن( فِل الدِّ

[ فؾقٓ كػر هذا حث مـ اهلل سبحاكف وتعالك لعباده, بلن 233التقبة: 

تـػر صائػة لطؾب العؾؿ والتػؼف يف ديـ اهلل, يطؾبقن العؾؿ يف أي مؽان 

, فقحصؾقن يسافرون إلقف يف مؽاكف أيـؿا وجدوه فقتػؼفقن يف ديـ اهلل

طؾك بشارة الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لؼقلف مـ يرد اهلل بف خقرا يػؼف يف 

 الديـ.
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ففمٓء مـ اهلل طؾقفؿ هبذه الؿقزة ٕهنؿ سافروا يف صؾب العؾؿ يف   

أماكـف مـ أهؾ العؾؿ وتػؼفقا يف ديـ اهلل, ثؿ إذا تػؼفقا يف ديـ اهلل 

ؿ ويعؾؿقهنؿ هذا العؾؿ ورجعقا إلك بالدهؿ وأهؾقفؿ فنهنؿ يـذروهن

الذي تحؿؾقه, ويؽقكقن دطاة إلك اهلل طؾك بصقرة ,طامؾقـ بعؾؿفؿ, 

وداطقـ إلقف, هذه صريؼة أهؾ الـجاة, وأهؾ الػالح, وقد قال صؾك اهلل 

طؾقف وسؾؿ مـ )سؾؽ صريؼا يؾتؿس فقف طؾؿا سفؾ اهلل لف صريؼا إلك 

ضا بؿا يصـع, الجـة( وإن الؿالئؽة لتضع أجـحتفا لطالب العؾؿ ر

فالذي يسعك يف صؾب العؾؿ ويسؾؽ صريؼف, فنكف يسفؾ اهلل صريؼف إلك 

 الجـة, وكػك هبذا فخرا وطزا يف الدكقا وأخرة.

بؾ إن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ قال إن العؾؿاء ورثة إكبقاء وإن  

إكبقاء لؿ يقرثقا ديـارا وٓ درهؿا وإكؿا ورثقا العؾؿ, فؿـ أخذه أخذ 

ظ وافر والعؾؿ ٓ يحصؾ طػقا بدون صؾب, ٓبد مـ صؾب العؾؿ, بح

وٓ يحصؾ طػقا لإلكسان أو إلفاما أو تؾؼائقا كؿا يؼقل أهؾ التصقف, 

وإكؿا العؾؿ يحتاج إلك صؾب وسعل يف تحصقؾف وصرب يف تؾؼقف, كذلؽ 

العؾؿ ٓ يمخذ مـ الؽتب وحدها, ٓ يمخذ العؾؿ طـ الؿتعالؿقـ, 

يف ديـ اهلل, غاية ما يؽقن أهنؿ يؼرؤون يف الؽتب أو  الذيـ لؿ يتػؼفقا

يحػظقن شقئا مـ الـصقص وٓ يػؼفقن معـاها وٓ يتؾؼقهنا طـ أهؾ 
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العؾؿ, ففذه صريؼة ضاره, ٕن العؾؿ ٓ يمخذ إٓ طـ أهؾ العؾؿ 

بالتؾؼل طـ العؾؿاء جقال بعد جقؾ إلك أن يرث اهلل إرض ومـ طؾقفا, 

ات التعؾؿ هذا إمر أكف يمخذ طـ العؾؿاء فؿـ أصقل التعؾؿ وأساس

الرباكققـ العؾؿاء الؿعروفقـ بالعؾؿ الذيـ تحؿؾقه طـ مشائخفؿ وهؿ 

يحؿؾقكف لطالهبؿ ويتقارثقكف بقـفؿ إلك أن يرث اهلل إرض ومـ 

 طؾقفا.

ففذا مـ أصقل صؾب العؾؿ الرحؾة إلك العؾؿاء, والتؿاس العؾؿاء يف  

عؾؿ, وهذا هق الطريؼ الذي مـ سؾؽف أي مؽان حتك يمخذ طـفؿ ال

سفؾ اهلل لف بف صريؼا إلك الجـة, ومـ أصقل التعؾؿ كذلؽ الؿفؿة أن 

اإلكسان ٓ يبدأ العؾؿ مـ فروطف وأطاله, وإكؿا يبدأ العؾؿ مـ إساس, 

شقئا فشقئا, ويتؾؼاه شقئا فشقئا, مـ الؽتب الؿختصرة يف كؾ فـ حػظا 

يؼرأ ويبدأ يف الؿطقٓت مـ الؽتب, وففؿا, طؾك أيدي العؾؿاء, فال 

وٓ يبدأ بؽتب الخالف, وإققال, وإكؿا يمخذ العؾؿ شقئا فشقئا, 

ويتدرج فقف شقئا فشقئا, والعؾؿ ٓ يمخذ دفعة واحدة, ٓ يمخذ إٓ طـ 

 صريؼ التدرج شقئا فشقئا.

كذلؽ مـ أصقل صؾب العؾؿ, أن صالب العؾؿ ٓ يؼتصر طؾك فـ  

ك فـ يف الػؼف مثال أو يؼتصر طؾك فـ الحديث واحد, كلن يؼتصر طؾ
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مثال أو فـ التػسقر, وإكؿا يلخذ مـ كؾ طؾؿ بؿختصر مػقد, ٕن العؾقم  

يرتبط بعضفا ببعض, فالبد أن صالب العؾؿ أول شلء يؼرأ الؼرآن, 

ويحػظ الؼرآن, أو يجقد تالوتف مـ غقر حػظـ فإساس هق كتاب اهلل 

مـ تػسقر الؼرآن حتك يػفؿ أيات,  سبحاكف وتعالك, ويؼرأ ما تقسر

وٓ يؼرأها طؾك كػسف, وإكؿا يؼرأ طؾك أهؾ العؾؿ, وأهؾ التػسقر, 

 يتؾؼك التػسقر طـ الؿػسريـ الؿعروفقـ بذلؽ.

ثؿ أيضا يؼرأ الحديث, يؼرأ يف الحديث حػظا وففؿا, طؾك أيدي  

م طؾؿاء الحديث, الؿعروفقـ بف, ثؿ أيضا يؼرأ يف الػؼف, وهق إحؽا

الؿستـبطة مـ الؽتاب والسـة, هذا هق الػؼف إحؽام الشرطقة 

الؿستـبطة مـ الؽتاب والسـة, يؼرأ أيضا يف كتب الـحق, ٕن الؼرآن 

والسـة كزٓ بؾغة العرب, فال بد أن يؼرأ يف الـحق, حتك يعرف معاين 

أيات وإحاديث, ويعرف أيضا روابط الؽالم مـ الـاحقة الؾغقية, 

مـ الؾحـ والخطل, وٕن طؾؿ الـحق يعقـ طؾك ففؿ  حتك يسؾؿ

الـصقص, كذلؽ كؾ فـ لف أصقل وققاطد, هـاك يف الحديث مصطؾح 

الحديث, ضقابط الحديث الصحقح مـ الحسـ مـ الضعقػ مـ 

الؿقضقع, ٓبد أن تعرف ولق مختصرا يف مصطؾح الحديث, كذلؽ 

طؾك طالؿ مـ  ٓبد مـ مختصرا يف أصقل الػؼف, وققاطد الػؼف, تؼرأه
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طؾؿاء إصقل, كذلؽ ٓبد مـ مختصر يف أصقل التػسقر, ٕن 

التػسقر لف أصقل, ولف مـفج, وهذا ما يسؿك بلصقل التػسقر, فتؼرأ يف 

أصقل التػسقر مـ الؿختصرات يف ذلؽ, هذه مػاتقح العؾقم, والعؾؿ 

اْلُبُققَت مِـ  َوَلْقَس اْلبِرُّ بَِلْن َتْلُتْقاْ يمتك مـ بابف ٓ يمتك مـ فرطف )

ـْ َأْبَقابَِفا
ـِ اتََّؼك َوْأُتقْا اْلُبُققَت مِ َـّ اْلبِرَّ َم

( ]سقرة البؼرة: ُضُفقِرَها َوَلؽِ

29:.] 

فؽؾ طؾؿ لف باب ٓبد أن تدخؾ مـ هذا الباب, وهذه إبقاب هل  

الؿختصرات, والحؿد هلل العؾؿاء رحؿفؿ اهلل اطتـقا هبذه الؿختصرات 

ب وضبطقها كثرا وكظؿا, حتك تحػظ وتشرح لفؿ فاختصروها لؾطال

طؾك أيدي العؾؿاء, وهذه العؾقم مرتابطة كؿا ذكركا, طؾؿ الػؼف مرتبط 

بعؾؿ التػسقر وطؾؿ الحديث وطؾؿ الـحق ففل مرتابطة كؾ طؾؿ مرتبط 

 بالعؾؿ أخر, فؾذلؽ ٓ يؼتصر صالب العؾؿ طؾك فـ واحد.

وتدرج معفا, شقئا فشقئا طؾك وهذه الؿختصرات سفؾة لؿـ وفؼف اهلل,  

تؼرأ طؾك العؾؿاء يف حؾؼ العؾؿ يف الؿساجد, أو يف  ,أيدي أهؾ العؾؿ

دور العؾؿ الؿعروفة, العؾؿ ٓ يطؾب سرا, العؾؿ طالكقة, ما يطؾب سرا 

يف جؾسات سرية أو يطؾب يف اسرتاحات أو يف أمؽـة خػقة, وإكؿا 

العقام وغقرهؿ, يطؾب العؾؿ طالكقة ويستػقد مـف الحاضرون مـ 
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فالعؾؿ يعؾـ وٓ يسر, ٕن اهلل أكزلف لؾـاس, ولؿ يـزلف لطائػة خاصة,  

, ففذه أصقل صؾب ؽقن صؾب العؾؿ طالكقة يف الؿساجد فالبد مـ أن ي

 العؾؿ .

ويؼقل العؾؿاء مـ ضقع إصقل حرم القصقل, إذا ضقعت هذه 

إياه, إصقل وهجؿت طؾك العؾؿ هجقما مـ غقر صريؼف, فنكؽ تحرم 

مـ ضقع إصقل حرم القصقل, فقجب طؾك صالب العؾؿ أن يسقر 

طؾك هذه إصقل, ويتؾؼك العؾؿ مـ أصقلف ومبادئف, ٓ يتؾؼاه مـ 

فروطف, فنن هذا يضقعف وٓ يحصؾ طؾك شلء, كذلؽ ٓ بد لطالب 

العؾؿ أن يصرب, ٓ بد لطالب العؾؿ أن يصرب طؾك مشؼة الطؾب, وطؾك 

سقر مع صريؼ العؾؿ ولق صال وٓ يضجر وٓ صقل الؿدة, يصرب وي

 يؿؾ.

 فآفح اٌطاٌة أْ ٠ضجشا اطٍة اٌؼٍُ ٚال ذضجشا
 يف اٌصخشج اٌصّاء لذ أثشا      أمل ذش احلثً ترىشاسٖ

فال تقلس أو تستصعب صؾب العؾؿ, أو تستطقؾ مدتف, فاصرب وأكت  

طؾك أجر, صالب العؾؿ تستغػر لف الؿالئؽة تضع لف أجـحتفا لطالب 

 لعؾؿ رضا بؿا يصـع.ا
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وٓ بد يف صؾب العؾؿ مـ الؿشؼة, وٓ بد مـ التحؿؾ, وٓبد مـ  

الصرب, ومـ لؿ يذق ذل التعؾؿ ساطة, تجرع كلس الجفؾ صقل حقاتف, 

فعؾقؽ أن تصرب وطؾقؽ أن تقاصؾ الطؾب, وٓ تؿؾ, حتك تبؾغ الغاية 

لعؾؿ, بنذن اهلل, ومـ سار طؾك الدرب وصؾ, ففذه كبذ يف كقػقة صؾب ا

ثؿ أيضا فقف كاحقة مفؿة تعقـؽ طؾك صؾب العؾؿ وتـؿل معؾقماتؽ 

وهل العؿؾ, العؿؾ بؿا طؾؿؽ اهلل, فؽؾ ما تعؾؿت شقئا مـ العؾؿ, 

تعؿؾ بف, حتك يزداد طؾؿؽ وتؽقن فقف بركف, ويؽقن فقف خقر, وىف 

 الحؽؿة : مـ طؿؾ بؿا طؾؿ ورثف اهلل طؾؿ ما لؿ يعؾؿ.

ٍء َطؾِقٌؿ()َواواهلل طز وجؾ يؼقل: 
ْ

ُؼقْا الّؾَف َوُيَعؾُِّؿُؽُؿ الّؾُف َوالّؾُف بُِؽؾِّ َشل  تَّ

[ فعؾقؽ بالعؿؾ بؿا تتعؾؿف, وٓ تلخذ العؾؿ 393]سقرة البؼرة: 

وتخزكف بدون طؿؾ, إن هذا طؾؿ ٓ بركة فقف, وهق حجة طؾقؽ يقم 

الؼقامة, فعؾؿ بال طؿؾ كشجرة بال ثؿر, والـاضؿ يؼقل : )وطالؿ بعؾؿف 

يعؿالً معذب مـ قبؾ طباد القثـ( ٕكف يف يقم الؼقامة أول مـ تسعر  لؿ

هبؿ الـار يقم الؼقامة طالؿ ٓ يعؿؾ بعؾؿف, هق أول مـ تسعر هبؿ الـار 

يقم الؼقامة, فإمر مفؿ جدا, وطؾك صؾبة العؾؿ أن يلخذوا العؾؿ مـ 

َأَخَذ  لؾـاس )َوإِذَ أصقلف ومبادئف ومـ أهؾف وأن يعؿؾقا بف وأن يعؾؿقه 
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َٓ َتْؽُتُؿقَكُف(  ـَ ُأوُتقْا اْلؽَِتاَب َلُتَبقِّـُـَُّف لِؾـَّاِس َو ِذي ]سقرة آل  الّؾُف مِقَثاَق الَّ

 [.298طؿران: 

فعؾك صالب العؾؿ أن يعؿؾ أوٓ بعؾؿف ثؿ يعؾؿف لؾـاس ويـشره يف  

إذا مات اإلكسان اكؼطع عؿؾه إال من ثالث صدقة  الـاس, وىف الحديث

, وخقر هذه الثالث هق  عؾم يـتػع به أو ولد صالح يدعو لهجارية أو 

قد يـؼطع  ػالعؾؿ الذي يـتػع بف, ٕن الصدقة الجارية التل هل القق

وقد يخرب, القلد الصالح يؿقت, لؽـ العؾؿ يستؿر كػعف 

ما بؼل طؾؿف يف صالبف ويف مملػاتف يبؼك طؾؿف ويجرى أجره    لصاحبف

ركف وفقف خقر, لؽـ ٓبد أن يمخذ العؾؿ طؾقف وهق مقت, فالعؾؿ فقف ب

مـ أصقلف وطؾك ققاطده وطـ أهؾف, وٓ بد أن يثبت ويـؿك بالعؿؾ 

الصالح, طؾك صالب العؾؿ أن يخؾص الـقة هلل يف صؾبف لؾعؾؿ, وٓ 

يطؾب العؾؿ لؾرياء والسؿعة, وٓ يطؾب العؾؿ لقؼال هق طالؿ, أو 

ؿا يطؾب العؾؿ لقجف اهلل يطؾب العؾؿ لؾدكقا ولؾقضقػة الدكققية, وإك

 سبحاكف وتعالك.

ن صؾب العؾؿ طؿؾ صالح والـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ يؼقل )إكؿا ٕ 

إطؿال بالـقات وإكؿا لؽؾ امرئ ما كقى( فقخؾص الـقة هلل طز وجؾ 

يف صؾبف لؾعؾؿ, أما إن كان يطؾب العؾؿ ٕجؾ أن يؿدح بف فنكف جاء يف 
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الؼقامة فقؼقل اهلل لف ماذا طؿؾت فقؼقل الحديث )أكف يمتك بالعالؿ يقم 

يا رب تعؾؿت فقؽ العؾؿ وطؾؿتف فقؼقل اهلل كذبت وإكؿا تعؾؿت لقؼال 

هق طالؿ وقد ققؾ ثؿ يممر بف إلك الـار يسحب إلك الـار( ولعقاذ باهلل 

كذلؽ ٓ يطؾب العؾؿ مـ أجؾ صؿع الدكقا وإكؿا يطؾب العؾؿ صؿعا يف 

ثقاب يطؾب العؾؿ مـ أجؾ أن يـتػع ثقاب اهلل صؿعا يف إجر وال

ويـػع, أما إذا صؾبف ٕجؾ القضقػة أو ٕجؾ الؿال فاهلل جؾ وطال قال 

مـ كان يريد الحقاة الدكقا وزيـتفا يعـك يريدها بالعؿؾ الصالح أو صؾب 

ْكَقا َوِزيـََتَفا ُكَقفِّ إَِلْقِفْؿ َأْطَؿاَلُفؿْ العؾؿ ) ـْ َكاَن ُيِريُد اْلَحَقاَة الدُّ فِقَفا َوُهْؿ  َم

َّٓ الـَّاُر َوَحبَِط َما  ـَ َلْقَس َلُفْؿ فِل أِخَرِة إِ ِذي فِقَفا ٓ ُيْبَخُسقَن* ُأْوَلِئَؽ الَّ

 [.26( ]سقرة هقد: َصـَُعقا فِقَفا َوَباصٌِؾ َما َكاُكقا َيْعَؿُؾقنَ 

العؾؿ أشرف مـ ذلؽ أشرف مـ الدكقا وما فقفا, فقطؾبف لقجف اهلل  

 بف يطؾبف لؾخروج مـ الجفؾ. يطؾبف لؾعؿؾ

مـ أصقل صؾب العؾؿ, أن يبدأ الطالب بعد كتاب اهلل, يبدأ  :كذلؽ 

بعؾؿ العؼقدة طؾؿ التقحقد يبدأ بعؾؿ التقحقد فقعرف التقحقد ويعرف 

الشرك يعرف التقحقد ٕجؾ أن يعؿؾ بف, ويعرف الشرك مـ أجؾ أن 

العؼقدة يجتـبف, فقجعؾ يف مؼدمة اهتؿامف بطؾب العؾؿ, طؾؿ 

الصحقحة, يجعؾ يف مؼدمة اهتؿامف الطالبقة صؾب العؼقدة الصحقحة, 
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مـ أجؾ أن يستؼقؿ طؾقفا ويمسس أطؿالف كؾفا طؾقفا, ومـ أجؾ أن  

يدطق إلقفا طؾك بصقرة ويبصر الـاس, فقفتؿ بالعؼقدة ٓ كؼقل يؼتصر 

طؾك دراسة العؼقدة, لؽـ يجعؾفا يف أول اهتؿاماتف, وٓ يجعؾفا أمرا 

اكقيا أو يمخر صؾب العؼقدة يمخره بؾ يؼدمف ويفتؿ بف, ٕن العؼقدة ث

هل إساس الذي تبـك طؾقف سائر أطؿال العبد, فقفتؿ بعؼقدة التقحقد 

وإفراد اهلل بالعبادة, ومعرفة ما يضادها مؿا يـافقفا أو يـؼصفا مـ الشرك 

إكرب وإصغر ومـ الـػاق, يعرف هذا جقدا حتك يمسس طؾؿف طؾك 

 ,أساس صحقح, بؾ يمسس طؿؾف أيضا طؾك أساس صحقح

 ففذه جؿؾة مـ آداب صالب العؾؿ وكقػقة الطؾب. 

فعؾك صالب العؾؿ أن يراطك هذا ويفتؿ بف, هذه هل أصقل صؾب  

العؾؿ, كذلؽ كؿا أشركا وكشقر إلك أن العؾؿ ٓ يمخذ طـ أي أحد, 

ض السؾػ: إن وإكؿا يمخذ طـ العؾؿاء إتؼقاء, الؿعروفقـ بف, قال بع

هذا العؾؿ ديـ فاكظروا طؿـ تلخذون ديـؽؿ. فاخرت مـ العؾؿاء أتؼاهؿ 

هلل طز وجؾ, وأطؾؿفؿ باهلل طز وجؾ, حتك يدلؽ طؾك الطريؼ 

الصحقح, ٓ تلخذ العؾؿ طـ جاهؾ, ٓ تلخذ العؾؿ طـ ضال, ٓ تلخذ 

العؾؿ طـ مبتدع, خذ العؾؿ طـ أهؾف الؿعروفقـ بف الؿعروفقـ 

ة, الؿعروفقـ بتؼقى اهلل سبحاكف وتعالك, وهؿ كثقر وهلل بآستؼام
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الحؿد إذا صؾبتفؿ وبحثت طـفؿ وحتك إن لؿ يؽقكقا يف بؾدك تسافر 

إلقفؿ, وتطؾب العؾؿ طـدهؿ تتصؾ هبؿ والققم والحؿد هلل وسائؾ 

آتصال متقسرة, وكذلؽ وسائؾ الـؼؾ متقسرة, وبسرطة, فؾقس لـا 

ؿ, فنن اهلل يسر لـا كؾ سبقؾ إلك صؾب طذر يف التؽاسؾ طـ صؾب العؾ

 العؾؿ, ولؽـ الشلن بآهتؿام والتقجف.

كحـ كؿا تعؾؿقن أن يف فتـ شديدة وٓ حقل وٓ ققة إٓ باهلل, 

ومستؼبؾ الزمان تزيد هذه الػتـ, كؿا أخرب الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ, 

هذه  فتـ يف الديـ وفتـ يف الدكقا وفتـ مـ كؾ كاحقة, وٓ مخرج مـ

الػتـ إٓ بالعؾؿ الـافع, مـ كتاب اهلل وسـة رسقلف صؾك اهلل طؾقف 

فنكف مـ يعش مـؽؿ " وسؾؿ, ولفذا قال صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ ٕصحابف

فسقرى اختالفا كثقرا فعؾقؽؿ بسـتل وسـة الخؾػاء الراشديـ الؿفديقـ 

مـ بعدى تؿسؽقا هبا وطضقا طؾقفا بالـقاجذ وإياكؿ ومحدثات 

نن كؾ محدثة بدطة وكؾ بدطة ضاللة وىف رواية وكؾ ضاللة إمقر ف

فال طاصؿ مـ الػتـ إٓ بتقفقؼ اهلل جؾ وطال وهدايتف ثؿ  "يف الـار

بالعؾؿ الـافع الؿلخقذ مـ كتاب اهلل وسـة رسقلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ, 

وإٓ فنذا كـت جاهال وأحاصت بؽ الػتـ, فنكؽ ٓ تدرى كقػ تخرج 
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ؼؽ اهلل وصار طـدك طؾؿ مـ كتاب اهلل وسـة رسقل مـفا, لؽـ إذا وف 

 اهلل, فنكؽ هتتدي إلك الخروج مـفا بنذن اهلل سبحاكف وتعالك.

وهذا ٓ يؽقن إٓ بتعؾؿ العؾؿ الـافع, ٕجؾ أن تخرج بف مـ الػتـ  

الؿتالصؿة, التل تعرفقهنا وربؿا تزيد ويحدث فتـ ٓ تعرفقهنا فال 

لعؾؿ الـافع والعؿؾ الصالح وآطتصام مخرج لـا مـ هذه الػتـ إٓ با

َٓ َتتَّبُِعقْا بحبؾ اهلل سبحاكف وتعالك  )َوَأنَّ َهَذا ِصَراصِل ُمْسَتِؼقًؿا َفاتَّبُِعقُه َو

َق بُِؽْؿ َطـ َسبِقؾِِف( ُبَؾ َفَتَػرَّ [ والـبل صؾك اهلل 264]سقرة إكعام:  السُّ

ػاء الراشديـ مـ طؾقف وسؾؿ كؿا سؿعتؿ قال )طؾقؽؿ بسـتل وسـة الخؾ

بعدي( فالؿخارج مـ الػتـ بليديـا وهلل الحؿد, ولؽـ الشلن يف أن 

كعرففا وأن كتػؼف فقفا, فالػتـ ٓ يـجل مـفا إٓ التؿسؽ بؽتاب اهلل 

سبحاكف وتعالك وبسـف الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ وبالسقر طؾك 

مـ والتابعقـ و مـفج السؾػ الصالح والؼرون الؿػضؾة مـ الصحابة

ـَ تبعفؿ وإئؿة الؿفديقـ, قال تعالك: 
ُلقَن مِ ابُِؼقَن إَوَّ )َوالسَّ

 الّؾُف َطـُْفْؿ 
َ

ِضل َبُعقُهؿ بِنِْحَساٍن رَّ ـَ اتَّ ِذي ـَ َوإَكَصاِر َوالَّ اْلُؿَفاِجِري

ـَ فِقَفا أَ  َبًدا َوَرُضقْا َطـُْف َوَأَطدَّ َلُفْؿ َجـَّاٍت َتْجِري َتْحَتَفا إَْكَفاُر َخالِِدي

[ الذيـ اتبعقهؿ, اتبعقا 211]سقرة التقبة: َذلَِؽ اْلَػْقُز اْلَعظِقُؿ( 

الؿفاجريـ وإكصار مـ صحابة رسقل اهلل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ 
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اتبعقهؿ بنحسان, أي بنتؼان, وٓ تتبع السؾػ الصالح بنحسان إٓ إذا 

آكتساب, تؼقل  فؿ, تعؾؿت صريؼتفؿ, تعؾؿت ما يؽػلتعؾؿت مـفج

تعرف  كا سؾػل أكا متبع لؾسؾػ وأكت ٓ تعرف مـفج السؾػ, وٓأ

طـؽ شقئا, ٓبد أن يؽقن إتباطؽ لفؿ  مذهب السؾػ, ففذا ٓ يغـل

فجفؿ وسقرهتؿ حتك تسقر بنحسان, أي بنتؼان, ومعرفة, وطؾؿ بؿـ

  طؾك هنجفؿ.
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 فصل 
 1األدب

 واطؾؿ أن مـ مفؿات العؿؾ بالعؾؿ,لزوم صالب العؾؿ إدب,ٓسقؿا

مع شقخف,  وكؿ مـ صالب طؾؿ أساء إدب مع شقخف ومعؾؿف ومربقف,

اتب العؾؿ اإلستؿرار يف صؾب العؾؿ,وبؾقغ مر التقفقؼ,ومـع فحرم

ٕهؾف,الؿعقـ  ٕن لزوم إدب مع الشقخ مـ شؽر الؿعروف,السامقة

طؾك شؽر اهلل,ومـ لؿ يشؽر الؿعروف ٕهؾف ٓ يقفؼ لشؽر اهلل,ومـ 

ومزيد فضؾف  خذل,وفاتف طقن اهلل سبحاكف وتعالك, لؿ يشؽر اهلل

  ڄڄ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤ چ وإحساكف قال تعالك:

 ٧يم: إبراه چ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ڄ  ڄ

 
حث أهؾ العؾؿ طؾك لزوم إدب مع الشقخ, وإجاللف,ومعرفة  وقد

اقتضاء ",والثؼة بف,واحرتامف. وذكر الخطقب يف حؼف,وطؾك تقققره

 بإدب تػفؿ العؾؿ  قال: طـ يقسػ بـ الحسقـ أكف  "العؾؿ العؿؾ

أن  يف شروط التعؾؿ:" بصائر ذوي التؿققز"قال الػقروز آبادي يف 

ستاذ التعؾقؿ; فنِكَّف َأب. سئؾ اإِلسؽـدر طـ تعظقؿف معؾِّؿف يراطك َحّؼ أُ 

 إِلك العـاِء والػـاء,  لأكثر مـ تعظقؿف والده, فؼال: هذا َأخرجـ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

 منهجوة طلب العلم 
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 طؾك دار الفـاء والبؼاء. دلَّـل ومعؾِّؿل
فنن اهؿالف مزلة  فاحذر يا صالب العؾؿ مـ اإلخالل هبذا الخؾؼ الؿفؿ,

صار ضحقة إهقاء  العؾؿفؽؿ مـ صالب  قدم لطالب العؾؿ,

والتحزبات والػتـ بعد زمـ قضاه يف الطؾب, حقث أحس مـ كػسف 

فاق  ففؿا واستػادة,فنذا بف يستطقؾ طؾك شقخف, ويظـ يف كػسف أن قد

شقخف ففؿا وإدراكا,فال يللق جفدا يف سرطة آستدراك والؿعارضة 

زلة شقخف, لشقخف, ضاكا أكف أصقب رأيا, وأمتـ إدراكا, واضعا كػسف بؿـ

ٓ زال يـفؾ مـ   وكسل أكف كان بإمس الؼريب بقـ يديف متعؾؿا, وربؿا

, ويستضلء بػفقمف, وهق يركب هذه الققاحة, ففقن طؾك طؾقمف

 كػسؽ يا مـ كـت كذلؽ فنكف:

 ) ِا ٍ٘ه اِشإ ػشف لذسٖ (
 ِا داَ ٠ذسٞ ادلشأ ِمذاسٖ          فبٔٗ تاٌؼجة ال ٠ٍٙه

الطالب ربؼة التؼؾقد, ويـخؾع مـ ثقب  ولقس معـك ذلؽ أن يؾبس

التجرد وآتباع, فنن حػظ إدب شلء, ٓ يتعارض مع لزوم آتباع 

 التؼؾقد, وٓ بقـ إمريـ تـاف. والخروج مـ ربؼة
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 فصل

 1األسباب المعينة على طلب العلم
 : ٌضَٚ ذمٜٛ اهلل: أٚال*

 ومعـك التؼقى: أن يجعؾ العبد بقـف وبقـ ما يخافف وقاية تؼقف مـف.

 وتؼقى العبد ربف: أن يجعؾ بقـف وبقـ مـ يخشاه مـ غضبف وسخطف 

 صاطتف واجتـاب معاصقف.وقاية تؼقف مـ ذلؽ, بػعؾ 

اطؾؿ رحؿؽ اهلل: أن أطظؿ زاد يتزود بف صالب لعؾؿ  يف سقره لؾقصقل 

  :كؿا قال تعالك إلك مراتب العؾؿ العالقة, تؼقى اهلل سبحاكف وتعالك,

 ٧٩٧البقرة:  چ ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ چ

أن العقاقب الحؿقدة الؿرضقة ٕهؾ التؼقى  وذكر سبحاكف وتعالك

  :, وقال جؾ جاللف٧٢١ألعراف: ا چ  ۆ  ۆ چفؼال: 

 ٧٣٢طه:  چ  ۅ      ۋ  ۋ چ

 ٢الطالق:  چ  ڻ  ں    ں  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ چ ٹ ٹ

والعؾؿ الذي هق جؿاع الخقر كؾف, أطظؿ مخرج مـ الجفؾ, الذي هق 

 جؿاع الشر كؾف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

 مصدر السابق و كتاب العلم للعثومني رمحه اهلل 
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ـْ َأْمِرِه ُيْسًرا چ
ـْ َيتَِّؼ اهلَل َيْجَعْؾ َلُف مِ  ٤الطالق:  چ  ىئ َوَم

 ؾك أن  التقفقؼ والسداد يف كؾ أمر,ومـف تقسقر آستؿرار,وهذا كص ط

 وتسفقؾ آستػادة,والرتقل يف صؾب العؾؿ,شرصف التؼقى.

 *قال ابه الىردي يف الميته:
 جاٚسخ لٍة اِشء اال ٚصً      اهلل فرمٜٛ اهلل ِا ٚاذك 

 مجاعت رمحه اهلل:قال ابه  
ة الؼؾب وقربة الباصـ, فنن العؾؿ ـ كؿا قال بعضفؿ ـ صالة السر وطباد"

وكؿا ٓ تصؾح الصالة التل هل طبادة الجقارح الظاهرة إٓ بطفارة 

الظاهر مـ الحدث والخبث فؽذلؽ ٓ يصح العؾؿ الذي هق طبادة 

الؼؾب إٓ بطفارتف طـ خبث الصػات وحدث مساوئ إخالق 

ورديئفا. وإذا صقب الؼؾب لؾعؾؿ ضفرت بركتف وكؿا, كإرض إذا 

إن يف الجسد مضغة إذا "رع كؿا زرطفا وزكا, ويف الحديث: صقبت لؾز

 ,صؾحت صؾح الجسد كؾف وإذا فسدت فسد كؾف أٓ وهل الؼؾب

حرام طؾك قؾب أن يدخؾف الـقر وفقف شلء مؿا يؽره اهلل وقال سفؾ:  

 "طز وجؾ.
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حصقل العؾؿ متققػا طؾك التؼقى, تققػ الشلء طؾك  وقد جعؾ اهلل 

ـَ آَمـُقا إِْن َتتَُّؼقا اهلَل }: سبحاكف شرصف, بحرف الشرط, فؼال ِذي َفا الَّ َياَأيُّ

ْر َطـُْؽْؿ َسقَِّئاتُِؽْؿ َوَيْغِػْر َلُؽْؿ َواهلُل ُذو اْلَػْضِؾ  َيْجَعْؾ َلُؽْؿ ُفْرَقاًكا َوُيَؽػِّ

 [ .:3]إكػال:  {اْلَعظِقؿِ 

حؼ والباصؾ, أي يجعؾ لؽؿ ما تػرققن بف بقـ ال {َيْجَعْؾ َلُؽْؿ ُفْرَقاًكا}

وبقـ الضار والـافع, وهذا يدخؾ فقف العؾؿ بحقث يػتح اهلل طؾك 

اإلكسان مـ العؾقم ما ٓ يػتح لغقره, فنن التؼقى يحصؾ هبا زيادة 

الفدى, وزيادة العؾؿ, وزيادة الحػظ, ولفذا يذكر طـ الشافعل رحؿف 

 اهلل أكف قال:

 اصٟشىٛخ اىل ٚو١غ سٛء حفظٟ ... فؤسشذٟٔ اىل ذشن ادلؼ
 ٚلاي اػٍُ تؤْ اٌؼٍُ ٔٛس ... ٚٔٛس اهلل ال ٠ئذاٖ ػاصٟ

وٓ شؽ أن اإلكسان كؾؿا ازداد طؾًؿا ازداد معرفة وفرقاًكا بقـ الحؼ 

والباصؾ, والضار والـافع, وكذلؽ يدخؾ فقف ما يػتح اهلل طؾك اإلكسان 

مـ الػفؿ; ٕن التؼقى سبب لؼقة الػفؿ, وققة يحصؾ هبا زيادة العؾؿ, 

آية مـ كتاب اهلل يستطقع أحدهؿا أن  رى الرجؾقـ يحػظانفنكؽ ت
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يستخرج مـفا ثالثة أحؽام, ويستطقع أخر أن يستخرج أكثر مـ هذا 

 بحسب ما آتاه اهلل مـ الػفؿ. الػتقى سبب لزيادة الػفؿ.

ويدخؾ يف ذلؽ أيًضا الػراسة أن اهلل يعطل الؿتؼل فراسة يؿّقز هبا حتك 

ى اإلكسان يعرف أكف كاذب أو صادق, أو بر بقـ الـاس. فبؿجرد ما ير

أو فاجر حتك أكف ربؿا يحؽؿ طؾك الشخص وهق لؿ يعاشره, ولؿ 

 يعرف طـف شقًئا بسبب ما أططاه اهلل مـ الػراسة.
 *ثا١ٔا: اإلخالص ٚاٌصذق

 :قال الشىكاوي رمحه اهلل
فلول ما طؾك صالب العؾؿ أن يحسـ الـقة ويصؾح صقيتف ويتصقر أن 

الذي قصد لف وإمر الذي أراده هق الشريعة التل شرطفا هذا العؿؾ 

اهلل سبحاكف لعباده وبعث هبا رسؾف وأكزل هبا كتبف ويجرد كػسف طـ أن 

يشقب ذلؽ بؿؼصد مـ مؼاصد الدكقا أو يخؾطف بؿا يؽدره مـ 

اإلرادات التل لقست مـف كؿـ يريد بف الظػر بشلء مـ الؿال أو يصؾ 

لبؾقغ إلك رئاسة مـ رئاسات الدكقا أو جاه بف إلك كقع مـ الشرف أو ا

فنن  ...فنن العؾؿ صقب ٓ يؼبؾ غقره وٓ يحتؿؾ الشركة, يحصؾف بف

وأجؾفا وأطالها وقد قال اهلل  صؾب العؾؿ مـ أشرف أكقاع العبادة
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سبحاكف )وما أمروا إٓ لقعبدوا اهلل مخؾصقـ لف الديـ( فؼقد إمر  

 بالعبادة باإلخالص الذي هق روحفا.

حسـ الـقة يف صؾب العؾؿ بلن يؼصد بف وجف اهلل ":جلماعت رمحه اهللقال ابه 

تعالك والعؿؾ بف وإحقاء الشريعة, وتـقير قؾبف وتحؾقة باصـف والؼرب 

مـ اهلل تعالك يقم الؼقامة والتعرض لؿا أطد ٕهؾف مـ رضقاكف وطظقؿ 

 فضؾف.
 مـ كقتل"قال سػقان الثقري: 

ّ
. وٓ يؼصد "ما طالجت شقئًا أشد طؾل

بف إغراض الدكققية مـ تحصقؾ الرياسة والجاه والؿال, ومباهاة 

إقران, وتعظقؿ الـاس لف, وتصديره يف الؿجالس وكحق ذلؽ, 

فقستبدل إدكك بالذي هق خقر. والعؾؿ طبادة مـ العبادات وقربة مـ 

الؼرب فنن خُؾَصت فقف الـقة ُقبَِؾ وزكك وكؿت بركتف, وإن قصد بف غقر 

وجف اهلل تعالك حبط وضاع, وخسرت صػؼتف وبؿا تػقتف تؾؽ 

 "الؿؼاصد وٓ يـالفا فقخقب قصده ويضقع سعقف. 
 االسرّشاس ٚذٕظ١ُ اٌٛلد ٚاحلفاظ ػ١ٍٗاٌصرب ٚ: ثاٌثا*

 :مجاعت رمحه اهللقال ابه  
أن يبادر شبابف وأوقات طؿره إلك التحصقؾ "يـبغل طؾك صالب العؾؿ 

والتلمقؾ; فنن كؾ ساطة تؿضل مـ طؿره ٓ  التسقيػ وٓ يغرت بخدع
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بَدَل لفا وٓ طقض طـفا, ويؼطع ما يؼدر طؾقف مـ العالئؼ الشاغؾة 

والعقائؼ الؿاكعة طـ تؿام الطؾب وبذل آجتفاد وققة الجد يف 

التحصقؾ فنهنا كؼقاصع الطريؼ, ولذلؽ استحب السؾػ التغرب طـ 

طت قصرت طـ درك إهؾ والبعد طـ القصـ; ٕن الػؽرة إذا تقز

الحؼائؼ وغؿقض الدقائؼ وما جعؾ اهلل لرجؾ مـ قؾبقـ يف جقفف, 

 وكذلؽ يؼال: العؾؿ ٓ يعطقؽ بعضف حتك تعطقف كّؾؽ.

مـ أهؿ ما يـبغل لطالب العؾؿ  يرتك العشرة فنن تركفاأن  "وقال 

وٓسقؿا لغقر الجـس وخصقًصا لؿـ كثر لعبف وقؾت فؽرتف; فنن 

ضقاع العؿر بغقر فائدة وذهاب الؿال  العشرةوآفة الطباع سراقة, 

 والعرض إن كان لغقر أهؾ, وذهاب الديـ إن كاكت لغقر أهؾف.

والذي يـبغل لطالب العؾؿ أن ٓ يخالط إٓ مـ يػقده أو يستػقد مـف فنن 

شرع أو تعرض لصحبة مـ يضقع طؿره معف وٓ يػقده وٓ يستػقد مـف 

يف قطع طشرتف مـ أول إمر  وٓ يعقـف طؾك ما هق بصدده فؾقتؾطػ

قبؾ تؿؽـفا فنن إمقر إذا تؿؽـت طسرت إزالتفا, ومـ الجاري طؾك 

 ألسـة الػؼفاء: الدفع أسفؾ مـ الرفع.
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مـ العؾؿ كصقًبا وافًرا إٓ مـ كان يف مبادئ  ولذلؽ قؾ مـ كال"وقال  

تحصقؾف طؾك ما ذكرت مـ الػؼر والؼـاطة واإلطراض طـ صؾب الدكقا 

 "الػاين,وطرضفا 

دوام الحرص طؾك آزدياد بؿالزمة الجد وآجتفاد  "وقال:

والؿقاضبة طؾك وضائػ إوراد مـ العبادة وآشتغال واإلشغال قراءة 

وإقراء ومطالعة وفؽًرا وتعؾقًؼا وحػًظا وتصـقًػا وبحًثا. وٓ يضقع شقًئا 

مـ أوقات طؿره يف غقر ما هق بصدده مـ العؾؿ والعؿؾ إٓ بؼدر 

لضرورة مـ أكؾ أو شرب أو كقم أو اسرتاحة لؿؾؾ أو أداء حؼ زوجة ا

أو زائر, أو تحصقؾ ققت وغقره مؿا يحتاج إلقف أو ٕلؿ أو غقره مؿا 

, وذلؽ ٕن درجة العؾؿ درجة وراثة إكبقاء, وٓ يتعذر معف آشتغال

تـال الؿعالل إٓ بشؼ إكػس, ويف مؼدمة صحقح مسؾؿ طـ يحقك بـ 

حػت ", قال: ٓ يستطاع العؾؿ براحة الجسؿ,ويف الحديث: أبل كثقر

 ."الجـة بالؿؽاره

ومع ذلؽ فال يحؿؾ كػسف مـ ذلؽ فقق صاقتفا كقال تسلم وتؿؾ, فربؿا 

كػرت كػرة ٓ يؿؽـف تداركفا, بؾ يؽقن أمره يف ذلؽ قصًدا وكؾ إكسان 

 "أبصر بـػسف.
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 اٌؼًّ تاٌؼٍُٚ احلفع ساتؼا:
 :قال العثيمني رمحه اهلل

طؾك صالب العؾؿ الحرص طؾك الؿذاكرة وضبط ما تعؾؿف إما  يـبغل

بحػظف يف صدره, أو كتابتف, فنن اإلكسان طرضة لؾـسقان, فنذا لؿ 

يحرص طؾك الؿراجعة وتؽرار ما تعؾؿف فنن ذلؽ يضقع مـف ويـساه 

 وقد ققؾ:

 اٌؼٍُ ص١ذ ٚاٌىراتح ل١ذٖ ... ل١ِّذ ص١ٛدن تاحلثاي اٌٛاثمح

 أْ ذص١ذ غضاٌح ... ٚذرتوٙا تني اخلالئك طاٌمح فّٓ احلّالح
ومـ الطرق التل تعقـ طؾك حػظ العؾؿ وضبطف أن يفتدي اإلكسان 

ـَ اْهَتَدْوا َزاَدُهْؿ ُهًدى َوآَتاُهْؿ َتْؼَقاُهؿْ }بعؾؿف, قال اهلل تعالك:  ِذي  {َوالَّ

ـَ اْهَتَدْوا ُهًدى}[ .وقال: 28]محؿد:  ِذي  [ .87ريؿ: ]م {َوَيِزيُد اهلُل الَّ

َزاَدُهْؿ }فؽؾؿا طؿؾ اإلكسان بعؾؿف زاده اهلل حػًظا وففًؿا, لعؿقم ققلف: 

 . {ُهًدى

  ِالصِح اٌؼٍّاء خاِسا:
 قال العثيمني رمحه اهلل:

طؾك صالب العؾؿ أن يستعقـ باهلل طز وجؾ ثؿ بلهؾ العؾؿ,  يـبغل

ويستعقـ بؿا كتبقا يف كتبفؿ; ٕن آقتصار طؾك مجرد الؼراءة 
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الؿطالعة يحتاج إلك وقت صقيؾ بخالف مـ جؾس إلك طالؿ يبقـ لف و 

ويشرح لف ويـقر لف الطريؼ, وأكا ٓ أققل: إكف ٓ ُيدَرك العؾؿ إٓ بالتؾؼل 

مـ الؿشايخ, فؼد يدرك اإلكسان بالؼراءة والؿطالعة لؽـ الغالب أكف إذا 

ا, ورزق الػفؿ فنكف قد يخطئ كثقًرا ولفذ ا يؼال: مـ ما أكّب إكباًبا تامًّ

 كان دلقؾف كتابف فخطمه أكثر مـ صقابف.

 ٚػذَ ا١ٌؤط ػٍٛ اذلّح سا:ساد
العؾم وعؾو الفؿة:*

1
 

إّن معالل إمقر وطرة الؿسالؽ, محػقفة بالؿؽاره, والعؾؿ أرفع مؼام 

تطؿح إلقف الفؿؿ, وأشرف غاية تتسابؼ إلقفا إمؿ, فال يخؾص إلقف 

ل شدائد ويحتؿؾ متاطب, وٓ يستفقـ بالّشدائد الّطالب دون أن يؼاس

ّٓ كبقر الفّؿة ماضل العزيؿة. وكان سعقد بـ الؿسّقب يسقر الّؾقالل  إ

أبق أّيقب إكصارّي مـ الؿديـة إلك   لطؾب الحديث القاحد, ورحؾ

طؼبة بـ طامر, وهق يف مصر لقروي طـف حديثا, فؼدم مصر وكزل طـ 

ع مـف الحديث وركب راحؾتف وقػؾ إلك راحؾتف ولؿ يحّؾ راحؾتف, فسؿ

ّٓ برجال  الؿديـة راجعا, ولؿ يـتشر العؾؿ يف بالد الؿغرب أو إكدلس إ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

 ىرضة النعوم 



 35   وشيء مه  أصىل التعلم وآدابه -كتاب التوحيد ة مفيدة في دراسة  قدمم                  

 

35 

 

رحؾقا إلك الّشرق وٓققا يف رحالهتؿ طـاء وكصبا, مثؾ أسد بـ 

.
ّ

, وأبل بؽر بـ العربل
ّ

 الػرات, وأبل القلقد الباجل

ؾقا طؾك العؾؿ هبؿؿ وخالصة الؿؼال: تذكقر الـّبفاء مـ كشئـا بلن يؼب

,   غقر فائدة, وطزم يبؾك الجديدانكبقرة, صقاكة لؾققت مـ أن يـػؼ يف

ّٓ أن يغرتف مـ مقارد  وهق صارم صؼقؾ, وحرص ٓ يشػل غؾقؾف إ

العؾقم بلكقاب صافحة, وغقص يف البحث ٓ تحقل بقـف وبقـ كػائس 

ٓ تؼع  العؾقم وطقرة الؿسؾؽ وٓ صقل مسافة الّطريؼ, وألسـة مفّذبة

 يف لغق أو مفاترة.

إّن طظقؿ الفّؿة يستخّػ بالؿرتبة الّسػؾك أو الؿرتبة الؿتقّسطة مـ 

ّٓ حقـ يضع كػسف يف أسؿك مـزلة  معالل إمقر, وٓ هتدأ كػسف إ

 وأقصك غاية, ويعّبر طـ هذا الؿعـك الـّابغة الجعدّي بؼقلف:

ّٔا ٌٕثغٟ فٛق ر  ٌه ِظٙشاتٍغٕا اٌسّّاء رلذٔا ٚجذٚدٔا ... ٚا
ّٓ طؾك معالل إمقر فال طظؿة لفؿؿ ققم  وإذا كان هذا الخؾؼ ٓ يؼع إ

 يبتغقن الـّفاية يف زيـة هذه الحقاة, ويغرققن يف الّتؿّتع بؾّذاهتا الؿاّدّية.

ومـ الخطؾ يف الّرأي أن يـزع الّرجؾ إلك خصؾة شريػة, حّتك إذا شعر 

جؿؾة, والتحؼ بالّطائػة بالعجز طـ بؾقغ غايتفا البعقدة اكصرف طـفا 
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اّلتل لقس لفا يف هذه الخصؾة مـ كصقب, واّلذي يقافؼ الحؽؿة  

ويؼتضقف حّؼ الّتعاون يف سعادة الجؿاطة أن يذهب الّرجؾ يف هّؿف إلك 

ّٓ حقث  الغايات البعقدة ثّؿ يسعك لفا سعقفا, وٓ يؼػ دون الـّفاية إ

 يـػد جفده, وٓ يفتدي لؾؿزيد طؾك ما فعؾ سبقال.

 من أين يـشل عظم الفؿة؟:*

يرتّبك طظؿ الفّؿة مـ صريؼ آقتداء, أو مـ صريؼ تؾؼقـ الحؽؿة وبقان 

فضؾ طظؿ الفّؿة وما يؽسب صاحبف مـ سمدد وكؿال, أو مـ صريؼ 

درس الّتاريخ والـّظر يف سقر أطاضؿ الّرجال, فنّكا لق أخذكا كبحث طـ 

لقجدكا معظؿ مػاخرهؿ مػاخر أولئؽ اّلذيـ يؾفج الّتاريخ بلسؿائفؿ 

قائؿة طؾك هذا الخؾؼ اّلذي كسّؿقف )طظؿ الفّؿة( , والؼرآن يؿأل 

الـّػقس بعظؿ الفّؿة, وهذا العظؿ هق اّلذي قذف بلولقائف ذات القؿقـ 

وذات الّشؿال, فلتقا طؾك طروش كاكت ضالؿة, وكسػقها مـ وجف 

هنار العؾقم البسقطة كسػا ثّؿ رفعقا لقاء العدل والحّرّية, وفّجروا أ

تػجقرا, وإذا رأيـا مـ بعض قّرائف هؿؿا ضئقؾة وكػقسا خامؾة فألّكفؿ 

 لؿ يتدّبروا آياتف, ولؿ يتػّؼفقا يف حؽؿف.
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 فضل عظم الفؿة:*

: اطؾؿ أّن مـ شقاهد الػضؾ, ودٓئؾ -رحؿف اهلل -قال الؿاوردّي 

 الؽرم: الؿروءة اّلتل هل حؾقة الـّػقس, وزيـة الفؿؿ.

ّٓ بالؿعاكاة, وٓ ومـ حؼقق ا لؿروءة وشروصفا, ما ٓ يتقّصؾ إلقف إ

ّٓ بالّتػّؼد والؿراطاة, فثبت أّن مراطاة الـّػس إلك أفضؾ  يققػ طؾقف إ

أحقالفا هل الؿروءة, وإذا كاكت كذلؽ, فؾقس يـؼاد لفا مع ثؼؾ كؾػفا, 

ّٓ مـ تسّفؾت طؾقف الؿشاّق, رغبة يف الحؿد, وهاكت طؾقف الؿالّذ,  إ

مـ الّذّم, ولذلؽ ققؾ: سّقد الؼقم أشؼاهؿ.  يسؿق هذا الخؾؼ حذرا 

بصاحبف فقتقّجف بف إلك الـّفايات مـ معالل إمقر ففق اّلذي يـفض 

بالّضعقػ يضطفد أو يزدرى, فنذا هق طزيز كريؿ, وهق اّلذي يرفع 

الؼقم مـ سؼقط, ويبّدلفؿ بالخؿقل كباهة, وبآضطفاد حّرّية, 

جاطة أدبّقة. كعؿ! يقرد هذا الخؾؼ صاحبف مقارد وبالّطاطة العؿقاء ش

الّتعب والعـاء, ولؽـ الّتعب يف سبقؾ القصقل إلك الـّفاية مـ معالل 

إمقر يشبف الّدواء الؿّر فقسقغف الؿريض كؿا يسقغ الّشراب طذبا باردا, 

وطظقؿ الفّؿة قد يشتّد حرصف طؾك الّشرف حّتك ٓ يؽاد يشعر بؿا 

 ـ أكؽاد وأكدار.ف يف سبقؾف ميالقق
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 *مجاالت عؾّو الفّؿة: 

ذكر صاحب كتاب )طؾّق الفّؿة( أّن لفذا العؾّق مجآت خؿس: صؾب 

العؾؿ, العبادة وآستؼامة, البحث طـ الحّؼ, الّدطقة إلك اهلل تعالك, 

 :يؾل والجفاد يف سبقؾ اهلل, وسـقجز الؼقل يف هذه الؿجآت كؿا 

 ؾ طؾّق الفّؿة يف صؾب العؾؿ يف:صؾب العؾؿ: يتؿثّ  الؿجال األّول:

 غقرة طؾك الققت أن يـػؼ يف غقر فائدة. -2

  .طزم يبؾك الجديدان وهق صارم صؼقؾ -3

ّٓ أن يغرتف مـ مقارد العؾقم بلكقاب  -4 حرص ٓ يشػل غؾقؾف إ

 صافحة.

غقص يف البحث ٓ تحقل بقـف وبقـ كػائس العؾقم وطقرة  -5

 .الؿسؾؽ, وٓ صقل مسافة الّطريؼ

ألسـة مفّذبة ٓ تؼع يف لغق وٓ مفاترة ّٕكفا شغؾت بالحّؼ فلشغؾفا  -6

 طـ الباصؾ.

إمثؾة يف طؾق الفؿة يف صؾب العؾؿ,ما ذكره اهلل  وإن مـ أروع *

يف رحؾتف إلك  سبحاكف وتعالك,طـ كبقف مقسك طؾقف الصالة والسالم

 الخضر طؾقف السالم.
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فقفا مراحؾف, التل ذكر  ة,يف قصتف الطقيؾ وقصة سؾؿان  الػارسل *

 التل تـؼؾ فقفا,بحثا طـ الحؼ واإليؿان, بعؾق هؿة,وصدق و طزيؿة,

فآمـ  يلس لؾقصقل إلك الؿؼصقد, حتك وصؾ إلك الـبل ٓ يعرتيفا

بعؾق هؿة, وطدم -بعد تقفقؼ اهلل-كال ذلؽ كؾفبالجـة,  وبشر الـبل

  ية والؿؼصقد.ايلس يف الجد, لؾقصقل إلك الغ
الؿثؾ إطؾك يف طؾّق  -رضقان اهلل طؾقفؿ -*لؼد كان الّسؾػ الّصالح

الفّؿة يف صؾب العؾؿ, وكان طؾك رأسفؿ طؿر بـ الخّطاب, وطبد اهلل 

 وأحؿد بـ حـبؾ, وغقرهؿ بـ طّباس وم
ّ

حّؿد ابـ إدريس الّشافعل

كان يتـاوب مع جار لف مـ  -رضل اهلل طـف -كثقر, فعؿر بـ الخّطاب

إكصار الـّزول إلك رسقل اهلل صّؾك اهلل طؾقف وسّؾؿ, يؼقل ابـ 

الخّطاب: فنذا كزلت جئتف بخرب ذلؽ الققم مـ القحل وغقره, وإذا كزل 

يحّدث طـ طؾّق  -رضل اهلل طـفؿا -طّباس فعؾ مثؾ ذلؽ, وها هق ابـ

يث طـ الّرجؾ فايت بابف هّؿتف يف صؾب العؾؿ فقؼقل: كان يبؾغـل الحد

 مـ الّتراب  وهق قائؾ
ّ

, فلتقّسد ردائل طؾك بابف, يسػل الّريح طؾل

فقخرج فقراين فقؼقل: يابـ طّؿ رسقل اهلل صّؾك اهلل طؾقف وسّؾؿ: ما جاء 

 بؽ؟
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 فات 
ّ

 هاّل أرسؾت إلل
ّ

قؽ؟. فلققل: ٓ, أكا أحّؼ أن آتقؽ. أّما الّشافعل

 فؼد وصػ حالف مع العؾؿ بؼقلف:

أسؿع بالحرف مّؿا لؿ أسؿعف, فتقّد أطضائل أّن لفا أسؿاطا تتـّعؿ بف ما 

 تـّعؿت بف إذكان. وققؾ لف يقما:

كقػ حرصؽ طؾك العؾؿ؟ قال: حرص الجؿقع الؿـقع يف بؾقغ لّذتف 

 صؾبؽ لف؟ قال: لؾؿال, فؼقؾ لف: فؽقػ

صؾب الؿرأة الؿضّؾة ولدها لقس لفا غقره, أّما أحؿد ابـ حـبؾ فؼد 

كـت رّبؿا أردت البؽقر يف الحديث فتلخذ أّمل بثقابل »حؽك طـ كػسف 

لق كان طـدي خؿسقن »وقال: « . حّتك يمّذن الـّاس, أو حّتك يصبحقا

 , وكان مـ مظاهر طؾقّ «د الحؿقددرهؿا لخرجت إلك جرير بـ طب

هّؿتفؿ يف صؾب العؾؿ الّدأب طؾك تحصقؾف يف أقّؾ وقت مؿؽـ وها هق 

الػقروز ابادّي صاحب الؼامقس يؼرأ صحقح مسؾؿ طؾك شقخف يف 

ثالثة أّيام, أّما الحافظ ابـ حجر فؼرأ صحقح البخارّي يف أربعقـ 

ساطة, وصحقح مسؾؿ يف أربعة مجالس طدا جؾسة الختؿ . ومـ هذه 

ـفؿ يرحؾ ؾة يف صؾب العؾؿ حّتك لؼد كان القاحد مالؿظاهر أيضا الّرح

, وكاكقا يتحّؿؾقن الػؼر والػاقة دون أن مسقرة شفر يف حديث واحد

يػّت ذلؽ يف طضدهؿ, وكاكقا ٓ يؽرتثقن بذلؽ تؿّسؽا بؿثقبة الّصرب, 
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 -وكاكقا يـػؼقن كّؾ ما طـدهؿ يف سبقؾ العؾؿ, وها هق يحقك بـ معقـ

لف أبقه ألػ ألػ درهؿ فلكػؼفا كّؾفا طؾك خّؾػ  -رحؿف اهلل تعالك

كؿا  -تحصقؾ الحديث حّتك لؿ يبؼ لف كعؾ يؾبسف, وكان ذلؽ طـدهؿ

 أحؾك مـ العسؾ. -أخرب ابـ الجقزّي 

لؼد كـت يف حالوة صؾبل العؾؿ ألؼك مـ  -رحؿف اهلل تعالك -يؼقل

الّشدائد ما هق طـدي أحؾك مـ العسؾ ٕجؾ ما أصؾب وأرجق, كـت 

الّصبا آخذ أرغػة يابسة وأقعد طؾك هنر طقسك فال أقدر طؾك يف زمان 

ّٓ طـد الؿاء .  أكؾفا إ

صؾب العؾؿ وطدم الخؾقد  ومـ مظاهر ذلؽ أيضا سفرهؿ الّؾقالل يف

إلك راحة الـّقم, يؼقل ابـ كثقر: كان البخارّي يستقؼظ يف الّؾقؾة القاحدة 

, ثّؿ يطػكء مـ كقمف, فقققد الّسراج ويؽتب الػائدة تؿّر بخاصره

سراجف, ثّؿ يؼقم مّرة أخرى وأخرى, حّتك كان يتعّدد مـف ذلؽ قريبا مـ 

طشريـ مّرة. والحؽايات يف ذلؽ أكثر مـ أن تحصك . أّما مذاكرة 

العؾؿ ومدارستف فحّدث طـفؿ وٓ حرج, فؿـ ذلؽ ما حؽاه الؼطب 

 طـ اإلمام الـّقوّي مـ أّكف كان ٓ يضقع لف وقت يف لقؾ
ّ

وٓ هنار  الققكقـل

ّٓ يف وضقػة مـ آشتغال بالعؾؿ, حّتك إّكف يف ذهابف يف الّطريؼ وإيابف  إ

طؾك  -يشتغؾ يف تؽرار محػقضف أو مطالعة, وإّكف بؼل طؾك الّتحصقؾ
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سّت سـقـ, وكان يؼرأ يف كّؾ يقم اثـك طشر درسا طؾك  -هذا القجف 

طؾقفا أّن  الؿشايخ شرحا وتصحقحا, أّما هّؿتفؿ يف الحػظ فقؽػل دلقال

اإلمام أحؿد كان يحػظ ألػ ألػ حديث. فؼقؾ لف: ما يدريؽ؟ قال: 

 .ذاكرتف وأخذت طؾقف إبقاب 

وهذا الزمخشري الؿعتزلل,مع اكحرافف وضاللف,كان طالل الفؿة يف 

 تحصقؾ العؾؿ,ومـ دٓئؾ ذلؽ أبقاتف الؿشفقرة:

 

َِ َأٌَزُّ يل ** ِِْٓ َْٚصًِ  سََِٙشٞ  ٍُٛ َٕاقِ  ٌَِرْٕم١ِحِ اٌؼُ  غَا١ٍِٔح َٚط١ِة ػِ
 

 -إلك أن قال-

 اٌذُّجا ٚذث١رُٗ ** ًَِْٔٛا َٚذَثْغٟ تَؼْذَ رَانَ حِلَالِٟ سٙشاَْ ٚأت١دُ 
 

طؾّق الفّؿة يف العبادة وآستؼامة: لؼد فؼف سؾػـا الّصالح  الؿجال الّثاين:

طـ اهلل أمره, وتدّبروا يف حؼقؼة الّدكقا فاستقحشقا مـ فتـتفا وتجافت 

ّٓ جـق هبؿ طـ مضاجعفا, وارتػعت هّؿتفؿ طـ سػاسػفا, فال تراهؿ إ

صّقامقـ قّقامقـ, وقد حػؾت تراجؿفؿ بلخبار زاخرة تشقد بعؾّق 

 هّؿتفؿ يف الّتقبة وآستؼامة, وقّقة طزيؿتفؿ يف العبادة واإلخبات.
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 بـؿاذج الؿجال الّثالث: 
ّ

البحث طـ الحّؼ: لؼد حػؾ الّتاريخ اإلسالمل

الؿفتديـ اّلذيـ ارتػعت هّؿتفؿ يف البحث طـ الحؼقؼة رائعة مـ 

الّديـّقة أو البحث طـ الّديـ الحّؼ, وبذلقا يف سبقؾ ذلؽ الـّػس 

والـّػقس, فصاروا مضرب إمثال, وحّجة هلل طؾك خؾؼف أّن مـ اكطؾؼ 

ـّ  باحثا طـ الحّؼ مخؾصا هلل تعالك فنّن اهلل طّز وجّؾ يفديف إلقف ويؿ

 ة يف القجقد هل كعؿة اإلسالم .طؾقف بلطظؿ كعؿ

: طؾّق الفّؿة يف الّدطقة إلك اهلل: مـ أطظؿ ما يفتّؿ بف الؿجال الّرابع

الّداطقة هداية ققمف, وبؾقغ الجفد يف الـّصح لفؿ والّصرب طؾك مشاّق 

الّدطقة حّتك تبؾغ الغاية اّلتل يريد اهلل أن تبؾغفا, وقد كان الّرسؾ الؽرام 

الفّؿة يف هذا الؿجال وكان حبقبـا وسّقدكا محّؿد  طؾك رأس قائؿة طالل

صّؾك اهلل طؾقف وسّؾؿ يف ذلؽ الغاية العظؿك, والؿثؾ إطؾك اّلذي 

يـبغل أن يحذو حذوه كّؾ داطقة إلك اهلل طّز وجّؾ, إذ لؿ يؽـ هّؿف 

هداية ققمف مـ قريش أو مـ العرب فحسب وإّكؿا خاصب مؾقك العالؿ 

 يـ اهلل.ورؤساءه كل يدخؾقا يف د

الجفاد يف سبقؾ اهلل: ٓ يحتاج مجال لعؾّق الفّؿة ما  الؿجال الخامس:

يحتاجف الجفاد يف سبقؾ اهلل وذلؽ ّٕكف يتطّؾب رجآ وصػفؿ اهلل طّز 

 وجّؾ بؼقلف:
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ـْ َيـَْتظُِر َوما   ـْ َقضك َكْحَبُف َومِـُْفْؿ َم َصَدُققا ما طاَهُدوا اهلَل َطَؾْقِف َفِؿـُْفْؿ َم

 ( .34ُلقا َتْبِدياًل )إحزاب/ َبدَّ 

وقد ضرب الؿصطػك صّؾك اهلل طؾقف وسّؾؿ الؿثؾ إطؾك يف هذا 

الؿجال فؾؿ يؽـ أحد أقرب إلك العدّو )أي أّكف كان يؼاتؾ يف الّصػقف 

إمامّقة( مـف, وكان الّصحابة رضقان اهلل طؾقفؿ مضرب الؿثؾ يف 

 الّشجاطة اقتداء بف صّؾك اهلل طؾقف وسّؾؿ
ّ

, وها هق أبق محجـ الّثؼػل

ـّ بعضفؿ أّكف مؾؽ.   يؼاتؾ الػرس يقم الؼادسّقة حّتك ض

يالحظ ضعػ الفؿة والػتقر  سئي فض١ٍح اٌش١خ اٌؼث١ّني سمحٗ اهلل:*

يف صؾب العؾؿ, فؿا القسائؾ والطرق التل تدفع إلك طؾق الفؿة 

 والحرص طؾك العؾؿ؟

صؾب العؾؿ الشرطل  فلجاب رحؿف اهلل ورطاه بؼقلف: ضعػ الفؿؿ يف

 مـ الؿصائب الؽبقرة وهـاك أمقر ٓ بد مـفا:

إمر إول: اإلخالص هلل طز وجؾ يف الطؾب واإلكسان إذا أخؾص هلل 

الطؾب وطرف أكف ُيثاب طؾك صؾبف وسقؽقن يف الدرجة الثالثة مـ  يف

ُسقَل َفُلوَلِئَؽ }درجات إمة فنن هؿتف تـشط  ـْ ُيطِِع اهلَل َوالرَّ  َمعَ  َوَم

ـَ  الِِحق َفَداِء َوالصَّ ـَ َوالشُّ يِؼق دِّ ـَ َوالصِّ ـَ الـَّبِقِّق
ـَ َأْكَعَؿ اهلُل َطَؾْقِفْؿ مِ ِذي  الَّ
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ـَ ُأوَلِئَؽ َرفِقًؼا   [ .:7]الـساء:  {َوَحُس

ثاكقا: أن ُيالزم زمالء يحثقكف طؾك العؾؿ ويساطدوكف طؾك الؿـاقشة 

 قـقكف طؾك العؾؿ.والبحث وٓ يؿؾ مـ صحبتفؿ ما دامقا يع

ثالثا: أن يصرب كػسف بؿعـك يحبسفا لق أرادت أن تتػؾت, قال اهلل تعالك 

ـَ َيْدُطقَن َربَُّفْؿ }لؾـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ:  ِذي َواْصبِْر َكْػَسَؽ َمَع الَّ

َٓ َتْعُد َطْقـَاَك َطـُْفْؿ ُتِريُد ِزيـَ   ُيِريُدوَن َوْجَفُف َو
ِّ

َة اْلَحَقاِة بِاْلَغَداِة َواْلَعِشل

ْكَقا فؾقصرب; وإذا صرب وتعقد الطؾبة صار الطؾب  [ .39]الؽفػ:  {الدُّ

سجقة لف وصار الققم الذي يػؼد فقف الطؾب يقًما صقيال طؾقف, أما إذا 

أططك كػسف العـان فال, فالـػس أمارة بالسقء والشقطان يحثف طؾك 

 الؽسؾ وطدم التعؾؿ.

ـ حسقـ بـ طؾل قال قال ط-جاء طـد الطرباين يف حديث حسـ *

رسقل صؾك اهلل طؾقف و سؾؿ إن اهلل يحب معالل إمقر وأشراففا 

. قال الؿـاوي: معالل إمقر وأشراففا هل إخالق  ويؽره سػساففا

 الشرطقة والخصال الديـقة. 

ومـ فرتت هؿتف بات دون الؿـزل,ولؿ يظػر بالبغقة, حتك يؾج الجؿؾ 

 ا. هـ. يف سؿ الخقاط.
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 مقدمة 
 بسم اهلل الرمحه الرحيم 

 
الحؿد هلل والصالة والسالم عؾى رسول اهلل أشفد أن ال إله إال اهلل 

 وأشفد أن محؿدا عبده ورسوله, أما بعد:

 

التقحقد هق أشرف العؾقم, وأطالها قدرا, وأطظؿفا خطرا, فنن طؾؿ 

فحاجة العباد إلك هذا العؾؿ فقق كؾ حاجة, وضرورهتؿ إلقف فقق كؾ 

ضرورة, فنكف ٓ حقاة لؾؼؾقب, وٓ كعقؿ وٓ صؿلكقـة إٓ بلن تعرف رهبا 

 ومعبقدها وفاصرها, بلسؿائف وصػاتف وأفعالف.

وٓ كجاح, وٓ حقاة صقبة, وٓ  أٓ وإكف ٓ صالح لؾعباد, وٓ فالح,

 ّٓ سعادة يف الداريـ, وٓ كجاة مـ خزي الدكقا وطذاب أخرة; إ

بؿعرفة أول مػروض طؾقفؿ, والعؿؾ بف, وهق إمر الذي خؾؼفؿ اهلل 

ت الحاقَّة, ووقعت  طزَّ وجؾ لف, وأخذ طؾقفؿ الؿقثاق بف, وبف حؼَّ

لصحػ, وفقف تؽقن القاقعة, ويف شلكف ُتـصب الؿقازيـ, وتتطاير ا

ـْ لؿ يجعؾ اهلل  الشؼاوة والسعادة, وطؾك حسب ذلؽ تؼسؿ إكقار, وَم

ـْ كقر.
 كقًرا; فؿا لف مِ



 47   وشيء مه  أصىل التعلم وآدابه -كتاب التوحيد ة مفيدة في دراسة  قدمم                  

 

17 

 

وكؾ إوامر والـقاهل والعبادات والطاطات كؾفا ممسسة طؾك طؼقدة  

َّٓ اهلل, وأن محؿدًا رسقل  الّتقحقد, التل هل معـك شفادة أن ٓ إلف إ

هؿا الركـ إول مـ أركان اإلسالم; فال يصح اهلل, الشفادتان الؾتان 

َّٓ إذا أتك  طؿٌؾ, وٓ تؼبؾ طبادٌة وٓ يـجق أحد مـ الـار ويدخؾ الجـة; إ

 هبذا الّتقحقد, وصّحح العؼقدة.

مـ تدبر أحقال العالؿ وجد "-اهلل ابـ تقؿقة رحؿفقال شقخ اإلسالم 

لف صؾك اهلل كؾ صالح يف إرض فسببف تقحقد اهلل وطبادتف وصاطة رسق

طؾقف وسؾؿ. وكؾ شر يف العالؿ وفتـة وبالء وقحط وتسؾقط طدو وغقر 

 ذلؽ; فسببف مخالػة الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ والدطقةإلك غقر اهلل.

ومـ تدبر هذا حؼ التدبر وجد هذا إمر كذلؽ يف خاصة كػسف ويف  

 2غقره طؿقما وخصقصا وٓ حقل وٓ ققة إٓ باهلل.

يف هذا الجاكب اهتؿامًا  -رحؿفؿ اهلل -ولفذا كان اهتؿام العؾؿاء

 طظقؿًا;  ٕكف هق الذي بعث اهلل بف رسؾف, وأكزل بف كتبف,

إن شاء اهلل, ثؿ بعد ما تصح العؼقدة فنكف حقـئٍذ ُيطؾب  -كؿا يليت شرحف 

 مـ اإلكسان أن يليت ببؼقة إطؿال.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

 (15/15 -اوى)جمموع الفت 
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َؿ لؿا بعث معاذًا إلك القؿـ, قال لف: ولفذا  أن الـبل َصؾَّك ا  هلُل َطَؾْقِف َوَسؾَّ

إكؽ تليت ققمًا مـ أهؾ الؽتاب; فؾقؽـ أول ما تدطقهؿ إلقف شفادة أن "

َّٓ اهلل, وأن محؿدًا رسقل اهلل, فنن هؿ أصاطقك لذلؽ فلطؾؿفؿ  ٓ إلف إ

إلك آخر  "فؿ خؿس صؾقات يف الققم والؾقؾةأن اهلل افرتض طؾق

 الحديث.

َّٓ اهلل"الشاهد مـف:   ."فؾقؽـ أول ما تدطقهؿ إلقف شفادة أن ٓ إلف إ

ُأمِرُت أن أقاتؾ الـاس حتك يؼقلقا: ٓ إلف  "وقال َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ: 

َّٓ اهلل; فنذا قالقها طصؿقا مـل دماءهؿ وأمقالفؿ إٓ بحؼفا, وحساهبؿ  إ

 ."طؾك اهلل طز وجؾ

ؼقدة الّتقحقد هل إساس الذي يجب العـاية بف فدّل هذا طؾك أن ط

ًٓ وقبؾ كؾ شلء, ثؿ بعدما يتحؼؼ فنكف يتقجف إلك بؼقة أمقر الديـ,  أو

 وأمقر العبادات.
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 1لتوحيدا علم مبادئ
 

 إلك تدخؾ أن أردت إذا ولذلؽ .العؾقم كبؼقة مبادئ لف التقحقد طؾؿ

 ٕهنا ; العؾؿ ذلؽ مبادئ طؾك تتعرف أن ٓبد ; الشرطقة العؾقم مـ طؾؿ

 : ققلف يف الصبان جؿعفا وقد .مفؿة

 اٌثّشج ثُ ٚادلٛضٛع احلذ *** ػششج ػٍُ وً ِثادة اْ
 اٌشاسع حىُ االسرّذاد ٚاالسُ *** ٚاٌٛاضغ ٚفضٍٗ ٚٔسثح

 اٌششف حاص اجل١ّغ دسٜ ِٚٓ *** اورفٝ تاٌثؼض ٚاٌثؼض ِسائً

 احلذ:

 ذكره ما ومـفا تعاريػ, بعدة التقحقد طؾؿ ُطرف فؼد,  التعريػ وهق

 اهلل يف يبحث يالذ )هو العؾم :فؼال تعالك اهلل رحؿف طثقؿقـ ابـ الشقخ

 يؿتـع( وما يجوز وما له يجب وما

 من الؿؽتسبة العؼدية الشرعقة باألحؽام عؾم )هو : آخر: فؼال وطرفف

 األدلة الؿرضقة(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

 )خمترصا(للشوخ عبد الباسط الريدي حفظه اهلل -رشح كتاب التوحود  
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 األدلة الديـقة من العؼائد إثبات عؾى به ُيؼتدر عؾم )هو :آخر وقال 

 الثابتة(

 اٌرٛح١ذ: ػٍُ ِٛضٛع أِا
 .وتعالك سبحاكفاهلل  ؼبح يتعؾؼ فقؿا العؼائد يف الؽالم ففق

  :مثشذٗ أِا
والتؿؽقـ,  والعز والفداية, الطقبة, الحقاة مـفا طظقؿة ثؿار فؾف

 .وكصره ودفاطف اهلل ووٓية والـجاة,

   :اٌؼٍُ ٘زا ٔسثح أِا
 مـ الرأس بؿـزلة مـفا وهق الشرطقة, العؾقم إلك يـتسب ففق

وطؿؾ  طؾؿ إذا إٓ ; بالعؾقم العؾقم صاحب يـتػع فال.الجسد

 بالتقحقد.

  : فضٍٗ أِا
 وسبب الذكقب, لتؽػقر سبب أكف وذلؽ ; وجزيؾ كبقر فضؾ فؾف

 لألمـ التام سبب وٕكف ; طذاب وٓ حساب بغقر  ربؿا  الجـة لدخقل

 .التامة والفداية
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  :ٚاضؼٗ أِا

 ; وتعالكسبحاكف   اهلل طـد مـ الرسؾ بف جاءت التقحقد أن شؽ فال

 ولؽـ طؾؿ .الرسؾ بف وأرسؾ التقحقد, وضع الذي هق وجؾ طز فاهلل

 الؽتابة مراحؾ : مراحؾ طؾك كان وتدويـف, وضعف حقث مـ التقحقد

 .العؾؿ أهؾ إلك يرجع هذا والثبقت, آستؼرار ومراحؾ .والتدويـ

 خزيؿة رحؿف اهلل ابـ : مستؼال كتابا التقحقد يف صـػ  أوائؾ مـ ومـ

 .]وجؾ طز الرب صػات اتوإثب التقحقد كتاب  [  الؿسؿك  تعالك

 يف إربعقـ [وكتاب َمـْده, ٓبـ ] التقحقد كتاب [ أيضا ذلؽ ومـ

يف   قاطدة[ أيضا  وهـاك .الفروي إسؿاطقؾ ٕبل ] التقحقد دٓئؾ

 .تقؿقة ابـ اإلسالم لشقخ ]تقحقد اإللفقة

 صـػ  مـ أوائؾ ومـ. الباب هذا يف أخرى كتب  أيضا  وكذلؽ  

 وجف طؾك ] التقحقد كتاب [ ذكر],, الصحقح[ كتابف البخاري  يف : ضؿـا

 ومشفقرة, معروفة العؼقدة يف طامة مصـػات وهـاك .الخصقص

 .اإللفقة تقحقد يف مسائؾ ذكرت

 :اٌؼٍُ ٘زا اسُ أِا
   واإليؿان  : العؼقدةفؿـفا أسؿاء بعدة سؿل  التقحقد طؾؿ هق الذي
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 .قحقدالت طؾؿ إكرب وكذلؽ والػؼف والشريعة  والسـة 

    :اسرّذادٖ أِا

 .وسـة قرآكا القحل مـ يستؿد ففق

   :حىّٗ أِا
 بف بدأ ما أول وٕكف ; قربه يف طـف سقسلل ٕكف ; طقـ فرض تعؾؿف فحؽؿ

 أما .القاجب  اهلل حؼ وٕكف ; وسؾؿ آلف وطؾك طؾقف اهلل صؾك اهلل رسقل

 مـاقشة : كػاية فرض ففذا ; والتعؾقؾ والتدلقؾ التػصقؾ لؿجال بالـسبة

تعؾؿ  لؽـ كػاية. فرض هذا ; الؿبطؾقـ لحجج مثال, الخصقم لحجج

هق  وما الشرك, يف القققع يف سببا يؽقن الذي هق ما تعؾؿ التقحقد, هذا

 .طقـ فرض هذا ; بشرك لقس وما شرك

   :ِسائٍٗ أِا
 .الؽتاب هذا يف معـا ستؿر التقحقد مسائؾ كثقرة, مسائؾ فؾف

   :ٚششفٗ
 :ويؼال .الشرف وهق ; العؾقم مبادئ مـ الؿبدأ ذاه بعضفؿ زاد

 ." الؿعؾقم بشرف العؾؿ شرف إن "  
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 : اٌىراب ٘زا يف اٌثذء يف ِؼشفرٙا  ٠ٕثغٟ اٌرٟ ادلّٙح ادلسائً تؼض*
 أهنا أم تقحقد كؾؿة ورد هؾ أي ؟ الشرع يف التقحقد لػظ ورد هؾ* :

 ؟ مخرتطة

 يف طـفؿا اهلل رضل طباس ابـ حديث يف وذلؽ ; كعؿ : الجواب

إَلك  ُمَعاًذا َبعَث  لؿا َوَسؾؿَ  َطؾْقف اهلل َصؾك اهلل َرُسقَل  ن أَ ] الصحقحقـ[

ما  أول إكك تؼدم عؾى قوم من أهل الؽتاب فالقؽن) :القؿـ,قال

 لؾطرباين,] الؽبقر الؿعجؿ [ يف جاء قد بؾ تدعوهم إلى أن يوحدوا اهلل(

 بـ الحارث الحارث حديث مـ طساكر, ٓبـ ] دمشؼ تاريخ [ ويف

قؾت ألبي: ما هذه الجؿاعة؟ قال: همالء الؼوم قد )قال:  أكف الغامدي

ه اجتؿعوا عؾى صابئ لفم. قال: فـزلـا فنذا رسول اهلل صؾى اهلل عؾق

 " بؽؾؿة فقف التصريح اً  إذ وسؾم يدعو الـاس إلى توحقد اهلل عز وجل(

 أصال وردت ما : يؼقل الؾػظة, هذه يف يشؽؽ بعضفؿ ٕن ; " تقحقد

 وجف طؾك السـة الـبقية, يف وردت قد بؾ : يؼال .! السـة أو الؼرآن يف

 )فلهل صؾى اهلل عؾقه وعؾى آله وسؾم: أيضا جابر حديث هبا, التصريح

 (بالتوحقد
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  :ٚاٌؼم١ذج اٌرٛح١ذ تني اٌفشق: ِسؤٌح 
 والعؼقدة ؟ التقحقد بقـ فرق هـاك هؾ*

 ف وبعضفؿ .واحد شلء والعؼقدة التقحقد أن العؾؿ أهؾ بعض َيعدُّ 

 مقضقطف, جفة مـ أخص التقحقد : فؼال دققؼ بتػريؼ بقـفؿا رق

 ةالربقبق بتقحقد يفتؿ الؿقضقع جفة مـ فالتقحقد .أطؿ والعؼقدة

 هق ما  هذه  تشؿؾ فنهنا العؼقدة أما .وإسؿاء والصػات وإلقهقة

 والققم والؽتب الؿالئؽة وحؼ الرسقل وتعالك, وحؼ سبحاكف هلل حؼ

  اإليؿان أركان العؼقدة فتشؿؾ .وجف العؿقم طؾك يعـل ; والؼدر أخر

 .بالعؼقدة الؿتعؾؼة الؿسائؾ وبؼقة الستة,

 : اٌرٛح١ذ ألساَ يف ِسؤٌح
 .الؿرَسؾ وتقحقد ,الؿرِسؾ تقحقد: قسؿقـ إلك التقحقد يـؼسؿ*

 ثالثة إلك يـؼسؿ ففذا ; الخصقص وجف طؾك اهلل تقحقد أقسام وأما

 التقحقد أقسام ودلقؾ .والصػات وإسؿاء وإلقهقة الربقبقة :أقسام

 ; والسـة الؼرآن كصقص تتبعقا العؾؿ أهؾ أن ; وآستؼراء التتبع هق

 حقدتق أن فقجدوا
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 الؽالم تتبعقا الػصحاء العرب أن كؿا .أقسام ثالثة إلك يـؼسؿ اهلل

 وهـا .وحرف وفعؾ إسؿ : أقسام ثالثة إلك الؽؾؿة ; فؼسؿقا العربل

 : ثالثة طـ تخرج ٓ فقجدوها ; اهلل تقحقد أقسام العؾؿ أهؾ تتبع

 : قالقا الؼرآن فؿـ .والصػات وإلقهقة وإسؿاء وبقة الرب تقحقد

 أقسام تبقـ " الـاس " سقرة التقحقد, أقسام طؾك هـترب " الػاتحة " سقرة

  ٱ چ ٹ ٹ:التقحقد أقسامجؿعت  اهلل كتاب يف آية التقحقد,

  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   پپ   پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ

 .العؾؿ أهؾ طؾقفا اتػؼ إقسام وهذه. ٦٥مريم:  چ

    

 

 

 

 

 

 



 56 وشيء مه  أصىل التعلم وآدابه -كتاب التوحيد ة مفيدة في دراسة  قدمم                                       

1التوحيد 
 

 فنن الّتقحقد هق إصؾ يف بـل آدم, والشرك صارئ ودخقؾ,

كان بقـ آدم وكقح طشرة قرون "كؿا قال ابـ طباس رضل اهلل طـفؿا:  

 ."كؾفؿ طؾك الّتقحقد

الصالحقـ, يف إرض يف ققم كقح لؿا غؾقا يف وأول ما حدث الشرك 

وصقروا صقرهؿ, فآل هبؿ إمر إلك أن طبدوهؿ مـ دون اهلل, فبعث 

اهلل كبقف كقحًا طؾقف الصالة والسالم يـفك طـ الشرك ويلمر بعبادة اهلل 

وحده ٓ شريؽ لف, وجاء الرسؾ مـ بعده كؾفؿ طؾك هذا الـؿط, كؿا 

َّٓ ُكقِحل إَِلْقِف َأكَُّف ٓ إَِلَف }: كقال تعال ـْ َرُسقٍل إِ
ـْ َقْبؾَِؽ مِ

َوَما َأْرَسْؾـَا مِ

َّٓ َأَكا   .{نِ َفاْطُبُدوإِ

وأما الشرك يف ققم مقسك فحدث طـدما اتخذوا العجؾ, وكان 

مققػ كؾقؿ اهلل مقسك وأخقف هارون طؾقفؿا السالم معفؿ ما قصف اهلل 

 يف كتابف.

 الـصارى فحدث بعد رفع الؿسقح طؾقف السالم إلك وأما الشرك يف

السؿاء, طؾك يد القفقدي )بقلس( , الذي أضفر اإليؿان بالؿسقح مؽرًا 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

 مقدمة إعاىة املستفود و التمهود)خمترصا( 



 57   وشيء مه  أصىل التعلم وآدابه -كتاب التوحيد ة مفيدة في دراسة  قدمم                  

 

57 

 

وخداطًا, فلدخؾ يف ديـ الـصارى التثؾقث وطبادة الصؾقب, وكثقرًا مـ 

 القثـقات.

وأما الشرك يف بـل إسؿاطقؾ طؾقف السالم وهؿ العرب فحدث طؾك يد 

الخزاطل, الذي غقر ديـ إبراهقؿ طؾقف السالم وجؾب  طؿرو بـ لحل

 إصـام إلك أرض الحجاز, وأمر بعبادهتا.

وأما الشرك يف بعض الؿسؾؿقـ فحدث طؾك يد الشقعة الػاصؿققـ بعد 

الؿائة الرابعة, حقـؿا بـقا الؿشاهد طؾك الؼبقر, وأحدثقا بدطة الؿقالد 

 يف اإلسالم, والغؾق يف الصالحقـ.

ا حدث التصقف الؿـحرف الؿتؿثؾ بالغؾق يف الؿشايخ وكذلؽ طـدم

 وأصحاب الطرق.

ولؽـ اهلل سبحاكف قد تؽػؾ بحػظ هذا الديـ بعد رسقل اهلل َصؾَّك اهلُل 

َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ طؾك يد العؾؿاء الؿصؾحقـ والدطاة الؿجدديـ, الذيـ 

يبعثفؿ اهلل طؾك رأس كؾ مائة سـة, كؿا يف الحديث, فبؼل لؾحؼ 

ٓ تزال "كصاره ولؾديـ حؿاتف, كؿا قال الـبل َصؾَّك اهلُل َطَؾْقِف َوَسؾََّؿ: أ

صائػة مـ أمتل طؾك الحؼ ضاهريـ, ٓ يضرهؿ مـ خذلفؿ وٓ مـ 

 ."خالػفؿ حتك يليت أمر اهلل تبارك وتعالك وهؿ طؾك ذلؽ
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 يف مؼدمة كتابف: الرد طؾكولفذا يؼقل اإلمام أحؿد بـ حـبؾ رحؿف اهلل  

الحؿد هلل الذي جعؾ يف وقت كؾ فرتة مـ الرسؾ بؼايا مـ "ؿقة: الجف

أهؾ العؾؿ; يـػقن طـ كتاب اهلل تحريػ الغالقـ, واكتحال الؿبطؾقـ, 

وتلويؾ الجاهؾقـ, ويدطقن مـ ضؾ إلك الفدى, ويصربون مـفؿ طؾك 

إذى, فؽؿ مـ ضال قد هدوه, وكؿ مـ قتقؾ إلبؾقس قد أحققه, فؿا 

 ."ـاس وأقبح أثر الـاس طؾقفؿأحسـ أثرهؿ طؾك ال

ومـ همٓء الذيـ وصػفؿ اإلمام أحؿد هبذه إوصاف العظقؿة؟ شقخ 

اإلسالم اإلمام الؿجدد الشقخ: محؿد بـ طبد القهاب رحؿف اهلل, فؼد 

وقػ مققػًا طظقؿًا, مـ مقاقػ همٓء إئؿة يف مقاجفة التغقرات 

كؼسام يف الحؽؿ, التل حدثت يف مجتؿعف; مـ اكحراف يف العؼقدة, وا

واستشراء لؾعادات الجاهؾقة يف الحاضرة والبادية, شرك يف العبادة, 

ومخالػات لؾشرع يف الحؽؿ بقـ الـاس, ورواج لسقق الشعقذة 

والسحر, وتعطقؾ إمر بالؿعروف والـفل طـ الؿـؽر; رغؿ كثرة 

وجقد العؾؿاء فقفؿ; الؿتبحريـ يف مسائؾ الػؼف الػرطقة, لؽـ العربة 

لفؿ أثر فعال يف ست بقجقد العؾؿاء ووفرهتؿ دون أن يؽقن لق

اإلصالح,فبـقا إسرائقؾ هؾؽقا وفقفؿ العؾؿاء, فؿا لؿ يؼؿ طؾؿاؤهؿ 

بؿا أوجب اهلل طؾقفؿ مـ الـصح واإلصالح تسؾط طؾقفؿ الشقطان. 
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َوَتَرى َكثِقرًا مِـُْفْؿ ُيَساِرُطقَن فِل اإِلْثِؿ َواْلُعْدَواِن }: -تعالك -قال

ْحَت َلبْئَس َما َكاُكقا َيْعَؿُؾقَن )وَ  بَّاكِقُّقَن 73َأْكؾِِفُؿ السُّ ( َلْقٓ َيـَْفاُهُؿ الرَّ

ْحَت َلبِْئَس َما َكاُكقا َيْصـَُعقنَ  ْثَؿ َوَأْكؾِِفُؿ السُّ
ِ
ـْ َقْقلِِفُؿ إ   {َوإَْحَباُر َط

إكف لؿا وقػ هذا اإلمام مـ مجتؿعف الؿـحرف مققػ الصدق 

ص هذا الؿجتؿع مؿا وقع فقف مـ أسباب هالكف, مع أكف والـصقحة; خؾ

 رجؾ واحد, ولؽـ كؿا ققؾ:

 وواحد كاأللف إن أمر عـى ...والـاس ألف مـفؿوا كواحد 

وهؽذا سـة اهلل ٓ تتغقر, فإمة ٓ تـفض مـ كبقهتا وٓ تستقؼظ مـ 

ّٓ بتقفقؼ اهلل ثؿ بجفقد طؾؿائفا الؿخؾصقـ ودطاهتا  رقدهتا إ

ٓ يصؾح آخر هذه "ورحؿ اهلل اإلمام مالؽًا حقث يؼقل:  الـاصحقـ,

َّٓ ما أصؾح أولفا  ."إمة إ

وما امتازت هذه إمة طؾك غقرها مـ إمؿ إٓ بؼقامفا باإلصالح 

ٍة ُأْخِرَجْت لِؾـَّاِس َتْلُمُروَن بِاْلَؿْعُروِف }والدطقة إلك اهلل:  ُكـُْتْؿ َخْقَر ُأمَّ

ـِ اْلُؿـْ   َوَتـَْفْقَن َط
ِ
ٌة َيْدُطقَن إَِلك } {َؽِر َوُتْممِـُقَن بِاهلل ـْ مِـُْؽْؿ ُأمَّ َوْلَتُؽ

ـِ اْلُؿـَْؽِر َوُأوَلِئَؽ ُهُؿ  اْلَخْقِر َوَيْلُمُروَن بِاْلَؿْعُروِف َوَيـَْفْقَن َط

 .{اْلُؿْػؾُِحقنَ 
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مـ مملػات اإلمام الؿصؾح الؿجدد  -كتاب التقحقد  -هذا الؽتاب  

 -رحؿف اهلل -ـ, محؿد بـ طبد القهاب, وهقشقخ اإلسالم والؿسؾؿق

لدطقتف مـ أثر ضاهر  -جؾ وطال  -غـل طـ التعريػ; لؿا جعؾ اهلل 

الـػع يف جؿقع أكحاء إرض: شرقا وغربا, جـقبا وشؿآ, وٓ غرو يف 

طؾقف  -إحقاء لدطقة محؿد بـ طبد اهلل  -رحؿف اهلل -ذلؽ فنن دطقتف

 .-أفضؾ الصالة والسالم

كتاب طظقؿ جدا, أجؿع  -الذي كحـ بصدد شرحف  -قحقدوكتاب الت

طؾؿاء التقحقد, طؾك أكف لؿ يصـػ يف اإلسالم يف مقضقطف مثؾف, ففق 

 -كتاب وحقد وفريد يف بابف, لؿ يـسج طؾك مـقالف مثؾف; ٕن الؿملػ 

صرق يف هذا الؽتاب مسائؾ تقحقد العبادة, وما يضاد ذلؽ  -رحؿف اهلل 

يضاد كؿالف, فامتاز الؽتاب بسقاق أبقاب  التقحقد, مـ أصؾف, أو

َؾًة, وطؾك هذا الـحق, بتػصقؾ, وترتقب,  تقحقد العبادة مػصؾة, ُمَدلَّ

وتبقيب لؿسائؾ التقحقد, لؿ يقجد مـ سبؼ الشقخ إلك ذلؽ, فحاجة 

صالب العؾؿ إلقف, وإلك معرفة معاكقف ماسة; لؿا اشتؿؾ طؾقف مـ 

 أيات, وإحاديث, والػقائد.

 -شبف بعض العؾؿاء هذا الؽتاب بلكف قطعة مـ صحقح البخاري وقد 

َكَسج كتابف هذا  -رحؿف اهلل  -وهذا ضاهر, ذلؽ أن الشقخ  -رحؿف اهلل 
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َكْسج اإلمام البخاري صحقحف مـ جفة أن الرتاجؿ التل يعؼدها, 

والحديث وأية طؾك الرتجؿة,  -غالبا  -تحتقي طؾك آية وحديث 

ٌر ل مـ كالم أهؾ  -رحؿف اهلل  -فا, وكذلؽ ما يسققف وما بعدها مػسِّ

العؾؿ مـ الصحابة, أو التابعقـ, أو أئؿة اإلسالم, هق كسؼ صريؼة 

فنكف يسقق أققال أهؾ العؾؿ  -رحؿف اهلل -اإلمام أبل طبد اهلل البخاري 

 يف بقان الؿعاين.

ا رحؾ إلقفا, وكا ن وهذا الؽتاب صـػف إمام الدطقة ابتداء يف البصرة لؿَّ

ومـ  -جؾ جاللف  -الداطل إلك تللقػ ما رأى مـ شققع الشرك باهلل 

ضقاع مػفقم التقحقد الحؼ طـد بعض الؿسؾؿقـ, وما رآه طـدهؿ مـ 

مظاهر الشرك: إكرب, وإصغر, والخػل, فابتدأ يف البصرة جؿع هذا 

الؽتاب, وتحرير الدٓئؾ لؿسائؾف, ذكر ذلؽ تؾؿقذه, وحػقده الشقخ 

, ثؿ إن "الؿؼامات"يف  -رحؿف اهلل -الرحؿـ بـ حسـ  اإلمام طبد

ا قدم كجدا حرر الؽتاب, وأكؿؾف, فصار كتابف هذا   -بحؼ -الشقخ لؿَّ

بقـ فقف  -رحؿف اهلل -كتاب دطقة إلك التقحقد الحؼ; ٕن الشقخ 

أصقل دٓئؾ التقحقد, وبقـ فقف معـاه وفصؾف, كؿا بقـ فقف ما يضاده, 

 أفراد تقحقد العبادة, وأفراد -أيضا -ـ والخقف مؿا يضاده, وبق

تقحقد إسؿاء والصػات إجؿآ, واطتـك ببقان إكرب وإصغر 
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وصقرهؿا, والذرائع الؿمدية إلقفؿا, وبقَّـ ما ُيْحؿك بف التقحقد,  

والقسائؾ إلك ذلؽ, وبقـ أيضا شقئا مـ أفراد تقحقد الربقبقة. فـ 

جدير بلن يعـك بف طـاية كتاب طظقؿ الـػع جدا,  "كتاب التقحقد"

حػظ, ودرس, وتلمؾ; فالعبد محتاج إلقف لؾعؿؾ بف, ولتبؾقغ ما فقف مـ 

العؾؿ لؿـ وراءه مـ الـاس, سقاًء أكاكقا يف الؿسجد, أم يف البقت, أم 

يف مؼر طؿؾف, أم يف أي جفة أخرى. والؿؼصقد: أن َمـ ففؿ هذا 

قن قد ففؿ جؾ الؽتاب فؼد ففؿ أكثر مسائؾ تقحقد العبادة, بؾ يؽ

 مسائؾف وأغؾبفا.

ًٓ لػالن أو فالن, أو أكف كالم مـ طـد  فؾؿ يؽـ هذا الؽتاب قق

الؿملػ, وإكؿا هق كالم اهلل وكالم رسقل اهلل, وكالم أئؿة هذه إمة 

 مـ الصحابة والتابعقـ وغقرهؿ مـ إئؿة الؿؼتدى هبؿ.

الؽتاب والسـة فتليت أهؿقة هذا الؽتاب مـ هذه الـاحقة; اكف مبـل طؾك 

مـ أيات وإحاديث, فال يؼال: إن هذا كالم فالن, أو كالم ابـ طبد 

القهاب, بؾ يؼال: هذا كالم اهلل وكالم رسقل اهلل, وكالم أئؿة 

 اإلسالم.
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 1بذة موجزة عن حياة المؤلفن
 كسبه:*

هق الشقخ محؿد بـ طبد القهاب بـ سؾقؿان بـ طؾل, مـ آل مشرٍف 

 مـ قبقؾة بـل تؿقؿ الؿشفقرة, وإمام الدطقة السؾػقة يف كجد وغقرها.

 كشلته وعؾؿه:*

هـ, وحػظ الؼرآن 2226ولد يف بؾدة العققـة قرب مديـة الرياض سـة 

وهق صغقر, وتتؾؿذ طؾك والده قاضل العققـة يف وقتف, وطؾك  الؽريؿ

غقره مـ مشاهقر طؾؿاء كجد, والؿديـة, وإحساء, والبصرة, فلدرك 

ؾف لؾؼقام بدطقتف الؿباركة, يف وقت اكتشرت فقف البدع  طؾؿًا غزيرًا أهَّ

 -رحؿف اهلل-والخرافات, والتربك بالؼبقر وإشجار وإحجار, فؼام 

لك تصحقح العؼقدة وإخالص العبادة هلل وحده, وألَّػ طدة بالدطقة إ

 ًٓ كتب مـ أشفرها هذا الؽتاب: )كتاب التقحقد( , فؼد لؼل قبق

طظقؿًا لدى العؾؿاء والؿتعؾؿقـ, واطتـقا بف دراسًة وشرحًا; ففق 

 كتاٌب بديع القضع طظقؿ الػائدة, كػع اهلل بف خؾؼًا كثقرًا.

ؾؿًا; وداطقًا إلك اهلل تعالك, آمرًا وقد بؼل الشقخ صقؾة حقاتف مع

بالؿعروف, وكاهقًا طـ الؿـؽر, إلك أن تقيف يف الدرطقة قرب مديـة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

 امللخص  
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هـ, وقد تخرج طؾك يده طدد كبقر مـ العؾؿاء 2317الرياض سـة  

 وأئؿة الدطقة. أجزل اهلل لف إجر والثقاب, وجعؾ الجـة مثقاه.

 وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف.
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 1كتاب التوحيد
 

َّٓ }ققلف: كتاب التقحقد, وققل اهلل تعالك:  ْكَس إِ َـّ َواإْلِ َوَما َخَؾْؼُت اْلِج

 {لَِقْعُبُدونِ 

جرت طادة الؿصـػقـ والؿملػقـ, أن يضعقا بعد البسؿؾة والحؿدلة  

خطبة لؾؽتاب, يبقـقن فقفا صريؼتفؿ فقف, ومرادهؿ مـ تللقػف, وهاهـا 

صريؼة  -رحؿف اهلل -سمال معروف, وهق: لؿاذا خالػ الشقخ 

كتاب  "الؿصـػقـ فؾؿ يجعؾ لؾؽتاب خطبة يبقـ فقفا صريؼتف, بؾ قال: 

َّٓ لَِقْعُبُدونِ }اهلل تعالك: وققل  "التقحقد ْكَس إِ َـّ َواإْلِ ,  {َوَما َخَؾْؼُت اْلِج

أن  -فقؿا يظفر لل -فلخاله مـ الخطبة؟ والسبب يف ذلؽ, والسر فقف

يف هذا الؽتاب هق تقحقد  -رحؿف اهلل  -التقحقد الذي سقبقـف الشقخ 

لؼرآن, يف ا -جؾ وطال -, وتقحقد اهلل قد بقـف اهلل -جؾ جاللف  -اهلل 

مـ إدب يف مؼام التقحقد أٓ َيجعؾ فاصال بقـ الحؼ  -لذلؽ  -فؽان

والدال طؾك الحؼ وكالم الدال طؾقف, فالحؼ الذي هلل هق التقحقد, 

والدلقؾ طؾقف هق  -جؾ جاللف  -والذي دل طؾك هذا الحؼ هق اهلل 

كالمف, وكالم رسقلف صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ, وهذا مـ لطائػ أثر 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1

 مقدمة التمهود 
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يف  كصـقع اإلمام البخاري, رحؿف اهلل الؼؾب, وهذا التقحقد يف 

صحقحف. إذ لؿ يجعؾ لصحقحف خطبة, بؾ جعؾ صحقحف مبتدأ 

بالحديث; ذلؽ أن كتابف كتاب سـة, ومـ الؿعؾقم أن مـ إدب, أو 

م كالمف  م بقـ يدي اهلل ورسقلف, فؾؿ يؼدِّ مـ مراطاة إدب: أٓ ُيتؼدَّ

وسؾؿ, فجعؾ البخاري صحقحف رسقلف صؾك اهلل طؾقف  طؾك كالم

إكؿا إطؿال بالـقات, »مػتتحا بؼقل الرسقل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ: 

ٕن كتابف كتاب سـة, فجعؾ كتابف يف ابتدائف « وإكؿا لؽؾ امرئ ما كقى

. وهذا مـ لطقػ -طؾقف الصالة والسالم-مبتدأ بؽالم صاحب السـة 

حؼف, وحؼ رسقلف  الؿعاين التل يرطاها مـ كقر اهلل قؾقهبؿ لؿعرفة

 صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ.

د تقحقًدا, وقد جاء  َد يقحِّ ققلف: )كتاب التقحقد( التقحقد: مصدر َوحَّ

هذا الؾػظ )التقحقد( بؼؾة, وجاء يف السـة الدطقة إلك تقحقد اهلل, كؿا 

ورد يف صحقح البخاري أن الـبل صؾك اهلل طؾقف وسؾؿ لؿا بعث معاذ 

إكؽ تليت ققما أهؾ كتاب, فؾقؽـ أول ما »بـ جبؾ إلك القؿـ قال لف: 

, "التقحقد  "مصدره "يقحدوا"فـ «  تدطقهؿ إلقف إلك أن يقحدوا اهلل

الذي  -رضل اهلل طـفؿا -ويف الرواية إخرى مـ حديث ابـ طباس 

أكف صؾك اهلل  -وهل يف الصحقحقـ  -فقف قصة بعث معاذ إلك القؿـ 
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إلقف شفادة أن ٓ إلف إٓ اهلل, فؾقؽـ أول ما تدطقهؿ »طؾقف وسؾؿ قال: 

فدل هذا طؾك أن التقحقد هق: شفادة أن ٓ إلف « وأن محؿدا رسقل اهلل

إٓ اهلل, وأن محؿدا رسقل اهلل, وأن تحؼقؼ هاتقـ الشفادتقـ, هق: 

 تحؼقؼ لؾتقحقد.

ْدُت الؿتؽؾؿ: إذا جعؾَتف  وتقحقد الشلء: جعؾف واحدا, تؼقل: َوحَّ

 -هلل: إذا جعؾقا الؿعبقد واحدا, وهق اهلل واحدا, ووحد الؿسؾؿقن ا

بف يف  -جؾ وطال  -. والتقحقد الؿطؾقب يشؿؾ ما أمر اهلل-جؾ وطال

 كتابف مـ تقحقده, وهق ثالثة أكقاع:

 توحقد الربوبقة. - 1

 وتوحقد األلوهقة. - 2

 وتوحقد األسؿاء والصػات. - 3

 الشـؼقطل العالمة ذلؽ طؾك كص كؿا آستؼراء دلقؾف التؼسقؿ وهذا

 اْلَعظِقؿِ  اْلُؼْرآنِ  َدلَّ اْستِْؼَراء (( : تػسقره يف قال حقث تعالك اهلل رحؿف

ؾِّف َتْقِحقدَ  َأنَّ  َطَؾك ُل   م: َأْقَسا َثاَلَثةِ  إَِلك َيـَْؼِسؿُ  الَّ َوَّ ْٕ  فِل َتْقِحقُده : ا

ـَ  الـَّْقع َوَهَذا ُرُبقبِقَّتِِف,  . اْلُعَؼاَلءِ  فِْطرُ  َطَؾْقفِ  ُجبَِؾْت  التَّْقِحقدِ  مِ

ـَ  الـَّْقعِ  ا َهذَ  بِطُ  َوَضا , ِطَباَدتِفِ  فِل َوَطاَل  َجؾَّ  َتْقِحقُده : الثَّاكِل  التَّْقِحقدِ  مِ

َّٓ  إَِلف َٓ  " َمْعـَك َتْحِؼقُؼ  ُهقَ  ؾ إِ  ." فّ الَّ
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 .)) َوصَػاتِفِ  فِ َأسَؿائِ  فِل َوَطاَل  َجؾَّ  َتْقِحقُده : الثَّالُِث  الـَّْقع 

 العؾؿ أهؾ مـ كثقرون جؿاطة لؾتقحقد, التؼسقؿ هذا إلك أشار ـومؿ

 صـقعف مـ أكف بعضفؿ يدطقف لؿا خالفا تقؿقة, ابـ اإلسالم شقخ قبؾ

 ققل تػسقر يف كؿا الطربي جرير ابـ : ذلؽ طـف وردومؿـ  .اهلل رحؿف

 جعػر وأبق , ٧٩محمد:  چ  ىت   مت   خت     حت     جت  يب چ تعالك اهلل

 روضة [ كتابف يف حبانوبـ  ا ,] طؼقدتف مؼدمة [ يف كؿا الطحاوي

 وابـ ,] العؼقدة مؼدمتف يف [ يف كؿا الؼقرواين زيد أبل وابـ ,] العؼالء

 مـَده وابـ ,] تػسقره [ يف كؿا والؼرصبل .] اإلباكة [ كتابف يف كؿا بطة

 ; تقؿقة رحؿف اهلل ابـ اإلسالم شقخ جاء ثؿ .] التقحقد [ كتابف يف كؿا

 ذكر ذلؽ بعد إئؿة طـ جاء ثؿ فؼرره, الؼقؿ ابـ تؾؿقذه وكذا رره,فؼ

 التؼسقؿ. هذا

  : أولفا إقسام وهذه

فؿعـاه تقحقد اهلل بلفعالف. وأفعال اهلل كثقرة, مـفا: : الربوبقة توحقد

ر,  ْزق, واإلحقاء, واإلماتة, وتدبقر الؿؾؽ, والـػع, والضُّ الخؾؼ, والرِّ

َٓ ُيَجاُر }قال تعالك يف التـزيؾ:  والشػاء, واإلجارة كؿا َوُهَق ُيِجقُر َو

[ وإجابة دطقة الؿضطر, وإجابة دطقة الداطل, 99]الؿممـقن:  {َطَؾْقفِ 
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 -وكحق ذلؽ مـ أفراد الربقبقة, فالؿتػرد بذلؽ طؾك الؽؿال هق اهلل 

 .-سبحاكف -فتقحقد الربقبقة: هق تقحقد اهلل بلفعالف  -جؾ وطال

 : أمقر ثالثة التقحقد هذا هالؿممـ تجا ويؾزم

 اهلل بقجقد يممـ أن-2

 والضر, والـػع والرزق كالخؾؼ : اهلل بلفعال يممـ أن-3

 يؼال ; يخؾؼ بلكف الؿخؾقق ُوصػ وإذا .هبا اهلل وإفراد

 ما خؾؼتؿ( ) أحققالؾؿصقريـ

 بخؾؼ تام, ولقس وقاصر كاقص خؾؼ الؿخؾقق, هذا خؾؼ فنن

يقجد  ففق وجؾ طز اهلل أما .ىأخر إلك صقرة تحقيؾ هق وإكؿا

 .طدم مـ الشلء

 الؽقن, يف اهلل يجريف ما ٕن : وقدره اهلل بؼضاء يممـ أن -4

 .وتعالك سبحاكف أفعالف مـ هق العباد يؼدره طؾك وما

 فطرتف كاكت مـ فؽؾ ; الربقبقة تقحقد طؾك الػطرة دلت وقد

 ; ؽابرم إٓ ذلؽ يـؽر ولؿ .الربقبقة بتقحقد تعرتف سؾقؿة فنهنا

 يف يؼقـ مع ذلؽ ولؽـ إطؾك, الرب أكف حقـ ادطك كػرطقن
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 وهق الرازق, وهق الخالؼ, هق اهلل ; أن الربقبقة بتقحقد كػسف 

 بؾساكف, ويجحده ذلؽ وإكؿا يـؽر .لؾؽقن الؿدبر وهق الؿالؽ,

  ٻ  ٱ چوجؾ  طز اهلل قال كؿا ; وتؽربا وضؾؿا طؾقا

 الؿشركقن حتكالـاس  جؿقع وأما  چ پ  ٻ  ٻ  ٻ

  ۓ  ۓ  ے  ے   ھ چ: الربقبقة   بتقحقد يعرتفقن

 چ  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸﮷  ﮶   ﮵  ﮴         ﮳  ﮲

 

فإلقهقة ملخقذة مـ: أَلف يْلَلف إِلفة وُأُلقهًة: إذا  وأما توحقد األلوهقة:

ًؿا ُمَحبًّا, فػرٌق بقـ  ف إذا ُطبد ُمَعظَّ ُطبد مع الؿحبة والتعظقؿ. يؼال: َتَللَّ

وإلقهة, فنن إلقهة طبادة فقفا الؿحبة, والتعظقؿ, والرضا العبادة 

بالحال, والرجاء, والرغب, والرهب, فؿصدر َأَلف يْلَلف: ُأُلقهة وإلفة; 

ولفذا ققؾ: تقحقد اإللفقة, وققؾ تقحقد إلقهقة, وهؿا مصدران ََٕلف 

 يْلَلف.

ف: العبادة ومعـك )َأَلف( يف لغة العرب: طبد مع الؿحبة, والتعظقؿ. وال تَللُّ

 طؾك ذاك الـحق, 
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فتقحقد اإللفقة, أو تقحقد إلقهقة: هق تقحقد العبادة, يعـل: َجْعؾ 

, فالعبادة التل يػعؾفا العبد -جؾ جاللف -العبادة لقاحد, وهق اهلل 

هق الؿستحؼ لأللقهة ولؾعبادة, ففق ذو  -جؾ وطال  -أكقاع, واهلل 

 أجؿعقـ.إلقهة, وهق ذو العبادة طؾك خؾؼف 

إلقهقة: هق تقحقد اهلل بلفعال العبد الؿتـقطة, التل  "تقحقد  "فـ 

 -جؾ وطال -يققعفا طؾك جفة التؼرب, فنذا تقجف هبا لقاحد وهق اهلل

كان مقحدا إياه تقحقد اإللفقة, وإذا تقجف العبد هبا هلل ولغقره كان 

 مشركا يف هذه العبادة.

ومعـاه:  توحقد األسؿاء والصػات,وأما الـقع الثالث مـ التقحقد: ففق 

واحد يف أسؿائف وصػاتف ٓ  -جؾ جاللف  -أن يعتؼد العبد أن اهلل 

يف أصؾ بعض  -جؾ وطال-مؿاثؾ لف فقفا, وإن َشِرَك بعُض العباد اهلل 

يف كؿال الؿعـك, بؾ الؽؿال  -جؾ وطال -الصػات فنهنؿ ٓ َيْشَرُكقكف 

ؽ: أن الؿخؾقق قد يؽقن فقفا هلل وحده دون مـ سقاه, ومثال ذل

هق العزيز, فؾؾؿخؾقق مـ صػة العزة ما  -جؾ جاللف-طزيزا, واهلل 

لف مـ كؿال  -جؾ وطال -يـاسب ذاتف الحؼقرة القضقعة الػؼقرة, واهلل 

هذه الصػة مـتفك ذلؽ, لقس لف فقفا مثقؾ, ولقس لف فقفا مشابف طؾك 

ِؿقُع َلْقَس َكِؿْثؾِِف َش }: -جؾ وطال-القجف التام, قال  ٌء َوُهَق السَّ
ْ

ل
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[ ففذه إكقاع الثالثة مـ التقحقد ذكرها 22]الشقرى:  {اْلَبِصقرُ  

يف هذا الؽتاب, لؽـ لؿا كاكت التصاكقػ قبؾف  -رحؿف اهلل-الشقخ

ببقان الـقطقـ:  -أطـل طؾؿاء السـة والعؼقدة  -اطتـك فقفا العؾؿاء

ؿاء والصػات, لؿا إس إول, والثالث, وهؿا تقحقد الربقبقة وتقحقد

الؼقل فقفؿا, وإكؿا  -رحؿف اهلل  -اطتـك العؾؿاء هبؿا لؿ يبسط الشقخ

بسط الؼقل فقؿا الـاس أحقج إلقف, ويػتؼدون التصـقػ فقف, وهذه 

فنن كتاباتف الؿختؾػة, ومملػاتف الؿتـقطة:  -رحؿف اهلل  -صريؼة اإلمام 

 أو لالستؽثار, إكؿا كاكت بحسب حاجة الـاس إلقفا, لقست لؾتؽاثر, 

أو لؾتػــ, وإكؿا كتب فقؿا الـاس بحاجة إلقف, فؾؿ يؽتب ٕجؾ أن 

 -إًذا -يؽتب, ولؽـ كتب ٕجؾ أن يدطق, وبقـ إمريـ فرق, فالشقخ

بقَّـ يف هذا الؽتاب تقحقد اإللفقة والعبقدية, وبقـ أفراده مـ: التقكؾ, 

ستغاثة, والخقف, والؿحبة, والرجاء, والرغبة, وآستعاكة, وآ

 -سبحاكف وحده  -والذبح, والـذر, وكحق ذلؽ, فؽؾ هذه طبادات هلل 

ـَ أيضا  -رحؿف اهلل  -دون مـ سقاه. ثؿ إن الشقخ لؿا بسط ذلؽ َبقَّ

ضده وهق الشرك. ففذا الؽتاب الذي هق كتاب التقحقد, فقف بقان 

بقان  -أيضا -تقحقد العبادة, والربقبقة, وإسؿاء والصػات, وفقف 

ذلؽ, وضد التقحقد: الشرك. والشرك معـاه: اتخاذ الشريؽ, ضد 
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وهق: أن ُيْجَعَؾ واحٌد شريًؽا ٔخر; يؼال: أشرك بقـفؿا: إذا جعؾفؿا 

اثـقـ, أو أشرك يف أمره غقره: إذا جعؾ ذلؽ إمر ٓثـقـ: فالشرك فقف 

هنك طـ الشرك, كؿا سقليت الؽالم طؾك  -جؾ وطال  -تشريؽ, واهلل 

 .-ء اهلل إن شا -ذلؽ 

وقد بقـ أهؾ العؾؿ طـد كالمفؿ طـ الشرك: أكف بحسب ما دلت طؾقف 

ؿ إلك قسؿقـ باطتبار, ويؼسؿ إلك ثالثة أقسام باطتبار  الـصقص: ُيؼسَّ

ؿ إلك: شرك أكرب, وشرك أصغر. ففذا باطتبار  آخر; ففق إما أن يؼسَّ

اكؼسامف إلك قسؿقـ, أو يؼسؿ إلك شرك أكرب, وشرك أصغر وشرك 

 . ففذا باطتبار اكؼسامف إلك ثالثة أقسام.خػل

يف الربقبقة, أو يف  -جؾ وطال  -هق اتخاذ شريؽ مع اهلل والشرك:

العبادة, أو يف إسؿاء والصػات. والؿؼصقد هـا: الـفل طـ اتخاذ 

 .-سبحاكف -يف العبادة, وإمر بتقحقده  -جؾ وطال  -شريؽ مع اهلل 

لك أكرب وأصغر, فإكرب: هق وهق تؼسقؿ الشرك إ التؼسقم األول:

الؿخرج مـ الؿؾة, وإصغر: ما حؽؿ الشارع طؾقف بلكف شرك. ولقس 

فقف تـديد كامؾ ُيْؾِحُؼُف بالشرك إكرب, وطبَّر طـف بعض العؾؿاء بؼقلف: ما 

كان وسقؾة إلك الشرك إكرب, فعؾك هذا يؽقن الشرك إكرب مـف ما هق 

 ضاهر, ومـف ما هق باصـ خػل.
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ال الظاهر مـ الشرك إكرب: طبادة إوثان, وإصـام, وطبادة فؿث 

الؼبقر, وإمقات والغائبقـ. ومثال الباصـ: شرك الؿتقكؾقـ طؾك 

الؿشايخ, أو طؾك ألفة الؿختؾػة, أو كشرك الؿـافؼقـ; ٕن الؿـافؼقـ 

مشركقن يف الباصـ; فشركفؿ أكرب, ولؽـف خػل, أي يف الباصـ, ولقس 

 يف الظاهر.

مـف ما هق ضاهر, ومـف ما  -طؾك هذا التؼسقؿ -وكذلك الشرك األصغر

هق باصـ خػل, فؿثال الظاهر مـ الشرك إصغر: لبس الحؾؼة, 

والخقط, وتعؾقؼ التؿائؿ, والحؾػ بغقر اهلل, وكحق ذلؽ مـ إطؿال 

وإققال. ومثال الباصـ الخػل مـف: يسقر الرياء وكحق ذلؽ. فقؽقن 

مـف ما هق أكرب كرياء الؿـافؼقـ الذيـ  -التؼسقؿ أيضا طؾك هذا -الرياء

َّٓ َقؾِقاًل }قال اهلل يف وصػفؿ:  َٓ َيْذُكُروَن اهلَل إِ  {ُيَراُءوَن الـَّاَس َو

[ , ومـف: ما يؼع فقف بعض الؿصؾقـ الؿتصـعقـ يف 253]الـساء: 

صؾقاهتؿ; ٕجؾ كظر الـاس إلقفؿ, ومـف ما هق أصغر كؿـ يحب 

 أو الؿراءات.التسؿقع 

: أكرب, وأصغر, -وهق جعؾف ثالثة أقسام- التؼسقم الثاين لؾشرك

وخػل, وهذا التؼسقؿ يعـل بف أن إكرب: ما كان مخرجا مـ الؿؾة; مؿا 

, وإصغر: ما كان وسقؾة -جؾ جاللف -فقف صرف العبادة لغقر اهلل
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وقد  لذلؽ الشرك إكرب, وفقف تـديد ٓ يبؾغ بف أن يخرج مـ اإلسالم,

 حؽؿ الشارع طؾك فاطؾف بالشرك, وحؼقؼة الحال: أكف كدد وأشرك.

وأما الشرك الخػل, ففق: كقسقر الرياء, وكحق ذلؽ. وبعض أهؾ العؾؿ 

يؼقل بالتؼسقؿ إول, ومـفؿ مـ يؼقل بالثاين. والتحؼقؼ أهنؿا 

متساويان, أحدهؿا يقافؼ أخر, ولقس بقـفؿا اختالف. فنذا سؿعت 

الشرك يـؼسؿ إلك أكرب, وأصغر: فؼقلف هذا صحقح, وإذا مـ يؼقل: إن 

: إن الشرك يـؼسؿ إلك -وهق ققل أئؿة الدطقة  -سؿعت مـ يؼقل 

 ققلف صحقح. -أيضا-أكرب وأصغر وخػل: ففذا 

جؾ  -فنذا تبقـ ذلؽ, فاطؾؿ أن الشرك يعرب طـف بالتـديد, كؿا قال 

ِف َأْكَداًدا}: -وطال  وقال الـبل صؾك اهلل »[ , 33البؼرة: ] {َفاَل َتْجَعُؾقا لِؾَّ

أن تجعؾ هلل كدا, وهق "طؾقف وسؾؿ حقـؿا سئؾ أي الذكب أطظؿ؟ قال: 

 « .خؾؼؽ

فالتـديد مـف ما هق تـديد أطظؿ, ومـف ما هق تـديد أصغر لقس فقف صرف 

العبادة لغقر اهلل, فنذا كان التـديد بجعؾ العبادة لغقر اهلل: صار التـديد 

كدا هلل يف  -جؾ وطال -ا كان التـديد بجعؾ غقر اهلل شركا أكرب, وإذ

طؿؾ, ولؿ يبؾغ ذلؽ الشرك إكرب: فنكف يؽقن تـديدا أصغر, وهق 

 الؿسؿك بالشرك إصغر,
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شرح هذا ففذه مؼدمات, وتعريػات, وتـبقفات, جعؾتفا بقـ يدي  

 ٕهؿقتفا, ولؿسقس الحاجة إلقفا. واهلل أطؾؿ. الؽتاب
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 كتاب التوحيد  تشروحاأهم  
 

 لؾشقخ سؾقؿان بـ  كتاب التقحقديف شرح  تقسقر العزيز الحؿقد

 طبداهلل بـ محؿد بـ طبد القهاب )رحؿفؿ اهلل تعالك(.

 لؾشقخ طبد الرحؿـ بـ حسـ  كتاب التقحقدشرح  تح الؿجقدف

 بـ محؿد بـ طبد القهاب )رحؿفؿ اهلل تعالك(.

 لؾشقخ محؿد بـ صالح  كتاب التقحقدطؾك  الؼول الؿػقد

 العثقؿقـ )رحؿف اهلل تعالك(.

  لػضقؾة الشقخ ابـ باز رحؿف اهللالتعؾقق الؿػقد  

 الح بـ طبد العزيز آل لؾشقخ ص لشرح كتاب التوحقد التؿفقد

 الشقخ )حػظف اهلل تعالك(.

 لؾشقخ فقزان حػظف اهلل إعاكة الؿستػقد 

  لإلمام السعدي رحؿف اهلل قول السديد 

  لؾشقخ طبد الرحؿـ بـ قاسؿ رحؿف اهللحاشقة كتاب التوحقد 

  لؾشقخ محؿد الؼرطاويالجديد يف شرح كتاب التوحقد 

 لؾشقخ طبد اهلل الدويش التوحقد  التوضقح الؿػقد لؿسائل كتاب 
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 ثناء العلماء عليه 
 

هق كتاب فرد يف  :-رحؿه اهلل-قال الشقخ سؾقؿان بن عبد اهلل آل الشقخ 

 وٓ لحؼف فقف ٓحؼ. معـاه لؿ يسبؼف إلقف سابؼ,

لقس لف كظقر يف  :-رحؿه اهلل-وقال الشقخ عبد الرحؿن بن قاسم *

القجقد, وقد اشتفر الؽتاب وطؿ كػعف, وكثرت شروح العؾؿاء طؾقف, 

 وسارع الطالب إلك حػظف.

 ( ـ 1221يؼول العالمة الؿمرخ ابن بشر )تومن ذلك *

نكف أحسـ فقف ما وضع الؿصـػقن يف فـف أحسـ مـف, ف": رحؿه اهلل

 (3:/ 2ج ...طـقان الؿجد ) "وأجاد, وبؾغ الغاية والؿراد

كتاب بديع القضع "بؼقلف:  ووصػه الشقخ سؾقؿان بن حؿدان*

طظقؿ الـػع, لؿ أر مـ سبؼف إلك مثالف أو كسج يف تللقػة طؾك مـقالف, 

فؽؾ باب مـف قاطدة مـ الؼقاطد يـبـل طؾقفا كثقر مـ الػقائد, وأكثر 

ف قد وقعقا يف الشرك إكرب وإصغر, واطتؼدوه ديـا فال أهؾ زماك

يتاب مـف وٓ يستغػر, فللػف طـ خربة ومشاهدة لؾقاقع, فؽان لذاك 

 (الدر الـضقد طؾك أبقاب التقحقد )"الداء كالدواء الـافع
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 وقال الشقخ عبدالرحؿن بن حسن بن محؿد بن عبدالوهاب*

رًا كثقرًا , وضّؿـف مـ أدلة جؿع طؾك اختصاره خق " : -رحؿه اهلل  -

التقحقد ما يؽػل مـ وفؼف اهلل , وبقَّـ فقف إدلة يف بقان الشرك الذي ٓ 

 يغػره اهلل

عؾؿاء كجد  "( ـ رحؿه اهلل ـ يف 1423وقال الشقخ عبداهلل البسام )ت*

هق مـ أكػس الؽتب ولؿ " : "كتاب التوحقد "( عن 1/142) "

 . "يصـػ طؾك مـقالف 

إعاكة الؿستػقد  "قخ صالح الػوزان ـ حػظه اهلل ـ يف كتابه وقال الش*

هذا الؽتاب مـ أكػس الؽتب " : (1/11) "شرح كتاب التوحقد 

 . " ...الؿملػة يف باب التقحقد; ٕكف مبـل طؾك الؽتاب والسـة 

الؿؼترح يف  ", يف كتابه  -رحؿه اهلل  -وقال الشقخ مؼبل الوادعي *

ومـ الؽتب الؼقؿة  " : (131)ص " أجوبة بعض أسئؾة الؿصطؾح

  فتح الؿجقد شرح  "التل ٓ يستغـل طـفا مسؾؿ , كتاب 

 , لؾشقخ محؿد بـ طبدالقهاب ـ رحؿف اهلل تعالك. "كتاب التقحقد 

هق مـ أطظؿ  ":  (1/12وقال أيضًا يف الؿرجع السابق )*

 "مملػات اإلمام الؿجدد الشقخ محؿد بـ طبدالقهاب 
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 مراجعالأهم 

 
  إعانة املستفيد 
 التمهيد 
 ملخص التوحيد 
 قول املفيدال 
 )شرح الشيخ عبد الباسط الريدي)مفرغ 
 حتقيق الشيخ ردمان احلبيشي 
 بتصرفالشيخ الفوزان حفظه اهلل تعاىل()العؾؿ أصقل وآداب صالب 

 مـفجقة صالب العؾؿ لؾشقخ أبل حاتؿ سعقد بـ دطاس رحؿف اهلل 

  لؾعثقؿقـ رحؿف اهلل –كتاب العؾؿ 

 تذكرة السامع  والؿتؽؾؿ لإلمام ابـ جؿاطة رحؿف اهلل 

 أدب الطؾب لؾشقكاين رحؿف اهلل 

 ؿقكضرة الـع 
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 ه 1441- رجب- 4 ليلة الجمعةتمت في  

 املهرة –دار القرآن واحلديث حبصىيه 
 واملىت احلمد   وهلل
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