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 ٱ ٻ ٻ

 الدرس األول

  
 -أمو بعد: .وبورك، ظذ ظبده وكبقف حمؿد، وظذ آفف، وصحبف أمجعغ حلؿد هلل رب افعودغ، وصذ اهلل وشؾؿا

توشع ظؼ مـ صفر ذي احلجي مـ ظوم ثالثغ بعد األربع مئي واألفػ مـ فؾهذه افؾقؾي فقؾي األحد ادقاؾؼ ؾػل  

مبتدئغ بؽتوب افتقحقد فإلموم ادجدد ، اهلجرة افـبقيي افؼيػي كستلكػ افدروس ذم هذه افدورة افتلصقؾقي ادبورـي 

 .رمحي واشعي -رمحف اهلل  -فقهوب حمؿد ابـ ظبد ا

أفػ  -رمحف اهلل  -وـون ممو ؿؾـو إن افشقخ  -رمحف اهلل  -مـ شرتف وؿد تؼدم معـو ذم مبودئ هذه افدروس ضرف 

ؿوم بعدة رحالت  -رمحف اهلل  -ؾنن افشقخ . ذم افبكة  ؟ ـون ذم أي بؾدةحغ تبف وهق ـتوب ]افتقحقد[ أظظؿ ـ

أبك مو ظؾقف  ظؾؿقي ـون مـ بقـفو رحؾي تقجف هبو إػ افبكة وافتؼك ؾقفو بوفشقخ حمؿد ادجؿقظل وذم تؾؽ افػسة

افـوس مـ أخطوء واكحراؾوت ظؼديف ؾحؿؾف ذفؽ افقاؿع ادعوش ظذ أن يصـػ ـتوبو مـ أظظؿ ـتبف وهق ]ـتوب 

افتقحقد[ ثؿ اتبع افؼقل بوفعؿؾ ؾصور يـؽر ظذ همالء اجلفول مو يؼعقن ؾقف مـ أمقر ذـقي ؾام ـوكقا مـفؿ إال وأن 

شوق إفقف رجال ؾحؿؾف إػ  -تعوػ  -ود أن هيؾؽ ظطشو فقال أن اهلل وأخرجقه مـ افبؾدة حتك ـوضردوه ـودوا فف 

 بؾدة افزبر، 

أجقاء مل يصـػ ـتوبف هذا ـام يصـػ األـوديؿقغ رشوئؾفؿ ذم ؽرف مؽقػي وذم  -رمحف اهلل  -وادؼصقد أن افشقخ 

ؾؾذفؽ جوء هذا افؽتوب ودظقة افـوس إػ تقحقده  -ظز وجؾ  -وهدة ذم ذات اهلل جشوــي بؾ أفػف مـ واؿع اد

افؼرن  افعظقؿ ]ـتوب افتقحقد افذي هق حؼ اهلل ظذ افعبقد[ جوء هذا افؽتوب مـطؾؼو مـ حوجي األمي اإلشالمقي ذم

مـ افؼك بـقظقف افصغر واألـز وافبدظي واجلفؾ ؾوكتدب هذا اإلموم  وبرضإػ  ًافثوين ظؼ اهلجري دو آف
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افقهوب فرد األمي إػ ضريؼ األكبقوء وادرشؾغ، وحيؿؾفو ظذ تقحقد رب افػحؾ ادجدد اإلموم حمؿد ابـ ظبد 

 افعودغ، 

فذيـ يصـػقن ويضعقن افساجؿ فؽتبفؿ وأبقاهبؿ ويؾحؼقن هبو اآليوت ا وسار يف كتابه هذا عذ سـن األولني

حقد حشد مـ افـصقص وافـصقص وال خيؾطقهنو بؽثر مـ ـالمفؿ إال مو احتوج األمر إفقف ؾؾذفؽ جوء ـتوب افتق

ببعض افـؼقل ظـ صقخ اإلشالم ابـ  -رمحف اهلل  -مـ اآليوت افؼرآكقي ومـ األحوديٌ افـبقيي وربام أتبعفو افشقخ 

ثؿ يتبع ذفؽ بجؿؾي مـ ادسوئؾ ؾقختؿ ـؾ بوب بؼقفف ؾقف مسوئؾ ويذـر  -رمحفؿ اهلل  -تقؿقي أو تؾؿقذه ابـ افؼقؿ 

 .افـظر إفقفو مـ خالل هذه افـصقصفػً  ادسوئؾ افتل اشتـبطفو أو أراد

 :وقد جاءت تراجم هذا الؽتاب عذ كوعني  

 مـفو تراجؿ تؼريريي بؿعـك أن ترمجي افبوب حتؿؾ معـك ثبقتقو،  

 ومـفو مو يدل ظذ افـظر وافتلمؾ  

 ظذ وجف افتػصقؾ  -إن صوء اهلل  -ـلن يؼقل بوب مو جوء ذم ـذا وـذا ـام شـرى 

 

  اهلل صريؼتـا يف رشح هذا الؽتاب ادبارك صريؼة وسقطةوستؽون بإذن : 

 أي ظـقان افبوب  : كؼقم ؾقفو ببقون معـك افسمجي 

 وذـر مـوشبتف فؽتوب افتقحقد  

 ثؿ بعد ذفؽ كؼع ذم ذح اآليوت ألن افشقخ يبتدئ بذـر اآليوت ؾـؼح ـؾ آيي وكبغ معوين مػرداهتو  

 فؾبوب ـام بقـو مـوشبي افبوب فؾؽتوب كبغ مـوشبي افـص فؾبوب  ثؿ كبغ مـوشبتفو فؾؽتوب أو مـوشبتفو 

 وكستـبط مو يؽقن هبو مـ افػقائد 

 ثؿ كثـل بوفـصقص افـبقيي 

o   بعض  -رمحف اهلل  -ؾـتؽؾؿ أوال ظذ ثبقت ذفؽ احلديٌ ذفؽ ألكف ؿد اكتؼد ظذ افشقخ

 -تبع مو دل ظؾقف افدفقؾ األحوديٌ افتل أوردهو ذم ـتوب افتقحقد ؾسـرى صحي ذفؽ االكتؼود وك

  –إن صوء اهلل 
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o  وبقون مـوشبي ـؾ ودالالهتو عوين مػرداهتو مصـعـو ذم اآليوت مـ بقون وكصـع ذم األحوديٌ مو

 حديٌ فسمجي افبوب 

وكطؾى مـؽؿ بقون وجف اشتـبوضفو ممو مر بـو  -رمحف اهلل  -ثؿ بعد ذفؽ كتؽؾؿ ظـ ادسوئؾ افتل رتبف افشقخ  

 مـ افـصقص 

  .ا مو تؽقن ظؾقف ضريؼتـو ذم ذح هذا افبوب واهلل ادستعونهذ

 ]ؿراءة ادتـ [

بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ، واحلؿد هلل رب افعودغ، وصذ اهلل وشؾؿ وبورك ظذ كبقـو حمؿد وظذ آفف وصحبف أمجعغ، 

 افؾفؿ اؽػر فـو وفشقخـو واحلورضون ووافديـو افؾفؿ آمغ 

ذم ]ـتوب افتقحقد افذي هق حؼ اهلل ظذ  -رمحف اهلل  -اإلموم حمؿد ابـ ظبد افقهوب  يؼقل ادمفػ صقخ اإلشالم

 افعبقد [

 كتاب التوحقد

: ) وما خؾؼت اجلن واإلكس إال لقعبدون (، وقوله: ) ولؼد بعثـا يف كل أمة رسوال أن اعبدوا اهلل -تعاىل  -قول اهلل و

تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحساكا  (، وقوله: ) واعبدوا اهلل وال واجتـبوا الطاغوت (، وقوله: ) وقىض ربك أال 

 من أراد أن يـظر إىل وصقة  -ريض اهلل عـه  -ترشكوا به شقئا وبالوالدين إحساكا ( قال ابن مسعود  

 -] افؼح [:

 بسؿ اهلل افرمحـ افرحقؿ

  –رمحف اهلل  -ؿول افشقخ 

ون أن يصـع فف مؼدمي وـلن هذا افعـقان وهذه افسمجي هل مؼدمي هؽذا ذع افشقخ ذم ـتوبف د كتاب التوحقد:

ـتوبف ؾؼول ـتوب افتقحقد أي أن مقضقع هذا افؽتوب افذي بغ يديؽ أهيو افؼورئ ويو أهيو افسومع هق تقحقد رب 

 افعودغ 
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  فؿوضوعه:

 بقون افتقحقد بلكقاظف افثالثي:  

o  ،تقحقد افربقبقي 

o  ،وتقحقد اإلفقهقي 

o  ،وتقحقد األشامء وافصػوت 

 وبقون مو يـوؾقف مـ افؼك األـز  

 أو يـوذم ـامفف افقاجى مـ افؼك األصغر 

 أو يـوذم مؼوصده مـ افبدظي وكحقهو   

 ؾوفتقحقد إذا هق مقضقع هذا افؽتوب ومضؿقكف بقون افتقحقد وبقون مو يـوؾقف ألكف ـام ؿقؾ وبضدهو تتبغ األصقوء 

 ؿد جعؾ:  -رمحف اهلل تعوػ  -ب ظذ شبقؾ اإلمجول يرى أن اهلل افشقخ وافـوطر ذم هذا افؽتو

 بعض األبقاب تعوفٍ مو يـوذم افتقحقد مـ أصؾف وهق افؼك األـز،  

 وبعض األبقاب تعوفٍ مو يـوذم ـامفف افقاجى وهق افؼك األصغر،  

 ق مو يتعؾؼ بسد افذرائعوبعض األبقاب تعوفٍ مو يػيض إػ افقؿقع ذم افؼك وحيؿل جـوب افتقحقد وه 

 ؾعؿقم أبقاب هذا افؽتوب تدور حقل هذه ادعوين افثالثي

ؿد مر بـو أهنو ملخقذة مـ افَؽتى وهق اجلؿع ـام يؼول ـتقبي جلامظي اجلقش وـام يؼول تؽتى بـقا ؾالن  وكؾؿة كتاب: 

ؾامت واجلؿؾ هلذا شؿل ـتوبو وأمو أي إذا اجتؿعقا وإكام شؿل افؽتوب افذي بغ أيديـو ـتوبو الجتامع احلروف وافؽ

 افتقحقد: ـتوب افتقحقد ؾؼد مر بـو أن: 

مصدر وحد يقحد تقحقدا وادؼصقد بوفتقحقد جعؾ افقء واحدا فؽـف ذم هذا ادؼوم ؾقام يتعؾؼ بوهلل معـوه  التوحقد:

 ، ال جعؾ اهلل واحدا إذ اهلل واحد شبحوكف وفؽـ اظتؼود اهلل واحدا، اظتؼود اهلل واحدا 

 ، واألشامء وافصػوت واألفقهقيبوفربقبقي،  -تعوػ  -ؾفق إؾراد اهلل  وأما معـاه يف االصطالح:

 هذا هق تعريػ افتقحقد
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  وما خؾؼت اجلن واإلكس إال لقعبدون   -تعاىل  -باآلية األوىل وهى قول اهلل  -رمحه اهلل تعاىل  -استدل الشقخ (

:)- 

سؿل اشتثـوء مػرغ مـ أظؿ األحقال وهق أبؾغ مو يؽقن ذم احلك ؾقليت افـػل يتؾقه ي وهذا الـوع من االستثـاء: 

 إذا اكحكت حؽؿي اخلوفؼ ذم افعبودة  "ومو خؾؼً...  إال"االشتثـوء 

 كوؾقي  )ما(:ف 

يـ أي اإلكشوء مـ افعدم ظذ ؽر مثول شوبؼ هذا هق اخلؾؼ، وربام أتك اخلؾؼ بؿعـك افتشؽقؾ وافتؽق ومعـى اخلؾق:

 : ) ؾتبورك اهلل أحسـ اخلوفؼغ ( -ظز وجؾ  -ـؼقل اهلل 

 ؾودراد  بف افتشؽقؾ وافتؽقيـ وافتصقير فقء مقجقد شؾػو،  -ظز وجؾ  -ؾنذا أضقػً خؾؼ إػ ؽر اهلل  -

شبحوكف  -ؾقشؿؾ ادعـقغ اإلكشوء مـ افعدم وهذا ال يشورـف ؾقف أحد  -ظز وجؾ  -أمو اخلؾؼ افذي يتعؾؼ بوهلل  -

اهلل خوفؼ ـؾ رء وخؾؼ ـؾ رء ؾؾقس ثؿ ذم افؽقن إال خوفؼ أو خمؾقق ؾوهلل خوفؼ ومو شقاه خمؾقق  -وبحؿده 

بحوكف: )يصقرـؿ ذم األرحوم ـقػ يشوء( ومـ أشامءه ويتـوول أيضو مو يؽقن بؿعـك افتصقير وافتؽقيـ ـام ؿول ش

 احلسـك ادصقر، 

 بعبودتف وجعؾفام ظامرا هلذه األرض  -شبحوكف تعوػ  –ؾفام افثؼالن افؾذان ابتالهؿ اهلل  اجلن واإلكس:أمو 

اجلـ =  مـ ؿبقؾف ؟ (ظـ إبؾقس ) إكف يراـؿ هق وؿبقؾي  -تعوػ  -بوفـسبي فـو ـام ؿول اهلل  ي: ؽر مرأظومل ؽقبلفاجلن 

إػ اجلـ واجلـ يػسؿقن  يـتؿل: ) إال إبؾقس ـون مـ اجلـ ( ؾفق -ظز وجؾ  -ألن إبؾقس مـ اجلـ وؿد ؿول اهلل 

ال مل يبعٌ ؾقفؿ رش -ػ تعو -وهؿ ـام كحـ ظبود مؽؾػقن وفؽـ اهلل ، خؾؼفؿ مـ كور  -تعوػ  -ظـ اإلكس أن اهلل 

)وإذ رصؾـو إفقؽ كػرا مـ اجلـ يستؿعقن  -ظز وجؾ  -بؾ جعؾفؿ تبعو فإلكس  وإكام بعٌ ؾقفؿ كذرا ؿول اهلل 

افؼرآن ؾؾام حرضوه ؿوفقا أكصتقا ؾؾام ؿيض وفقا إػ ؿقمفؿ مـذريـ ( إذا مـفؿ كذر وفقس مـفؿ رشؾ وهلذا ؿوفقا ) 

 إكو شؿعـو ـتوبو أكزل مـ بعد مقشك ( 

 ملسو هيلع هللا ىلصؿ أكبقوء بـل آدم ؾفؿ ملمقرون بنتبوع األكبقوء وؿد جوء وؾد مـ اجلـ  أو أـثر مـ وؾد فؾؼوء افـبل إذا أكبقوئفؿ ه

ذم أحوديٌ متعددة و ذم وادي كخؾي حغ ؿػؾ مـ افطوئػ  ملسو هيلع هللا ىلصمـفؿ وؾد اجلـ كصقبغ، ومـفؿ افذيـ افتؼقا افـبل 

شقرة ظرؾً هبؿ ودفً ظؾقفؿ هل شقرة  فؼوءه بداظل اجلـ وموذا جعؾ هلؿ وبامذا أمرهؿ وأبؾغ ملسو هيلع هللا ىلصيثبً افـبل 
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اجلـ ؾؿـ ؿرأهو بتؿعـ ظؾؿ ضبقعي هذا اخلؾؼ وأهنؿ ظبود مـ ظبود اهلل ال يؿؾؽقن ألكػسفؿ رضا وال كػعو، وال 

 يؿؾؽقن تدبرا وال رصؾو وال ظطػو وال ؽر ذفؽ ممو يعتؼده افعقام ويبوفغقن ؾقف وهيقفقكف، 

إػ األرض وزوجف ؾبٌ  -تعوػ  -أهبطف اهلل  -ظؾقف افسالم  -ؾنن آدم  -الم ظؾقف افس -ؾفؿ ذريي آدم  وأما اإلكس:

إال فعبودتف إال فقعبدوه، ؿول ابـ ظبوس ريض  -ظز وجؾ  -مـفام رجوال ـثرا وكسوء ؾفوتون اخلؾقؼتون مو خؾؼفام اهلل 

هبو أمو إذا ـوكً افعبودة ظبودة ؾقفو  - تعوػ -اهلل ظـفام أي إال فققحدون ألن افعبودة ال تؽقن ظبودة إال حغ يػرد اهلل 

ذم احلديٌ افؼدد ) أكو أؽـك افؼـوء ظـ افؼك مـ ظؿؾ ظؿال  -ظز وجؾ  -ذك ال تسؿك ظبودة ؿول ربـو 

 أذك ؾقف ؽري ترـتف وذـف ( ؾال تسؿك ظبودة إن ـون ؾقفو كقع ذك

 

 :ومـاسبة هذه اآلية لؾؽتاب- 

 -دفً ظذ وجقب تقحقد اهلل وإؾراده بوفعبودة ألن احلؽؿي مـ اخلؾؼ هل إؾراد اهلل مـوشبي طوهرة إذ أن هذه اآليي  

 بوفعبودة –تعوػ 

 - :وكستػقد من هذه اآلية العظقؿة الؼصرة عدة فوائد مـفا- 

 بوفعبودة ) ومو خؾؼً اجلـ واإلكس إال فقعبدون ( ؿول ابـ ظبوس أي يقحدون -تعوػ  -وجقب إؾراد اهلل  -

بؾ ، مو خؾؼ افساموات واألرض ومو بقـفام ظبثو  -تعوػ  -أيضو بقون احلؽؿي مـ خؾؼ اجلـ واإلكس ؾوهلل  ثؿ ؾقفو -

 خؾؼفو حلؽؿي بوفغي وبٌ ؾقفو مـ بٌ مـ اإلكس واجلـ فقعؿروهو بعبودتف

ؾنن أهؾ افسـي واجلامظي وافػوئدة افثوفثي إثبوت احلؽؿي وافتعؾقؾ؛ خالف دـ كػك احلؽؿي وافتعؾقؾ مـ ادتؽؾؿغ  -

ؽؿي وأن مشقئتف مؼروكي بحؽؿتف خالف دـ زظؿ مـ األصوظرة حلال يػعؾ إال  -تعوػ  -شبحوكف و ن اهللأيعتؼدون 

مؼروكي بحؽؿتف وأكف ال يػعؾ  -تعوػ  -يعتؼد أهؾ افسـي واجلامظي أن مشقئي اهلل ، بلكف يشوء حمض مشقئي بال حؽؿي 

ـتوبف افؼقؿ صػوء افعؾقؾ ذم افؼضوء، وافؼدر، واحلؽؿي،  -تعوػ  - -رمحف اهلل  -افؼقؿ  إال حلؽؿي، وهلذا أفػ ابـ

 وافتعؾقؾ

ظـ اخلؾؼ ألكف ؿول أثرهو ) مو أريد مـفؿ مـ  -تعوػ  -وممو يستػقد مـ هذه اآليي أو مو بعدهو ؽـك اهلل شبحوكف و -

ف ال يستؽثر هبؿ مـ ؿؾي ؽـك ظـ خؾؼ -تعوػ  -( ؾوهلل  رزق ومو أريد أن يطعؿقن إن اهلل هق افرزاق ذو افؼقة ادتغ

 . هبؿ مـ ذفي زوال يستع
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  ولؼد بعثـا يف كل أمة رسوال (:-عز وجل  -ثم كؼل الشقخ قول اهلل ( :- 

األمي تطؾؼ ظذ افطوئػي افؽبرة مـ افـوس ؾوفؼرن  "ذم ـؾ أمي"أي أرشؾـو ؾوفبعٌ بؿعـك اإلرشول، :"بعثـا  "

 ظـف أمف ـام يؼول أمي افعرب أمي افػرس أمي افروم   وافشعى يؼول

فوت افؼرى ؾؽزيوت افؼرى افتل دمؿع ؿرى ميبعٌ افرشؾ ذم أ -تعوػ  -واهلل  :"ولؼد بعثـا يف كل أمة رسوال"

ؾقفو رشقال ألهنو مؼصدهؿ ومؾتؼوهؿ وحيصؾ مـ جراء ذفؽ اكتشور دظقة ذفؽ  -تعوػ  -تؾؽ األمي يبعٌ اهلل 

 رشؾ، افـبل اد

ؿد مر بـو ؾقام مه افػرق بغ افـبل وافرشقل، وافرشقل هـو حيؿؾ معـك افرشوفي وهق مـ أوحك إفقف  :"رسوال"

 بؼع وأمر بتبؾقغف، 

يعـك بعثـو ذم ـؾ أمي رشقال بعبودة اهلل ؾـ ) أن اظبدوا اهلل ( يراد بف مو يـسبؽ مـ هذه ادػردات  :"أن اعبدوا اهلل"

  –ؾ ظز وج -ظبودة اهلل 

 أي وحدوه بوفعبودة أؾردوه بوفعبودة،  ومعـى ) اعبدوا اهلل (:

اجتـبقا أي اترـقا وجوكبقا أي فقؽـ افطوؽقت ذم جوكى وأكتؿ ذم جوكى هذا معـك  :"واجتـبوا الطاغوت"

 ادجوكبي ) أن اظبدوا اهلل واجتـبقا افطوؽقت( 

وه أكف مو دمووز بف افعبد حده مـ معبقد أو متبقع أو ؿد تؼدم معـو ذم آخر ذح األصقل افثالثي معـ :"الطاغوت"و

 مطوع مشتؼ مـ افطغقون افذي هق افتجووز )إكو دو ضغك ادوء( أي دمووز حده ومـسقبف

 

 :ففذه اآلية مـاسبتفا لؽتاب التوحقد- 

وجموكبي افؼك ؾؿـوشبتفو دضؿقن ـتوب افتقحقد  -تعوػ  -مـوشبي طوهرة ألهنو تضؿـً افدظقة إػ تقحقد اهلل  

 واضح جع
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 - :وكستػقد من هذه اآلية العظقؿة عدة فوائد مـفا- 

بقون احلؽؿي مـ إرشول افرشؾ وهك افدظقة إػ تقحقد اهلل رشؾ اهلل أهيو األخقة مو جوءوا فقصؾحقا جوكبو ؾرظقو  -

مـ جقاكى احلقوة مو جوءوا فقؽقكقا مصؾحغ اجتامظقغ أو اؿتصوديغ أو مصؾحل أخالق أو مو أصبف هذا يليت تبعو 

وظبودتف فؽـ بنزاء ذفؽ ومعف يعـقن بؿعوجلي االكحراؾوت   -ظزوجؾ  –مفؿتفؿ افرئقسي هل افدظقة إػ تقحقد اهلل 

فؽـ إضوؾي إػ  -ظز وجؾ  -جوء بوفدظقة إػ تقحقد اهلل  -ظؾقف افسالم  -افػوصقي ذم أمي مـ األمؿ ؾؿثال فقط 

 -ظؾقف افسالم  -ذفؽ معوجلي االكحراف وافشذوذ افذي ـون ؾوصقو ذم ؿقمف مـ إتقون افذـران مـ افعودغ صعقى 

أيضو بؿعوجلي االكحراف االؿتصودي  -ظؾقف افسالم  -ؿول فؼقمف: ) اظبدوا اهلل مو فؽؿ مـ افف ؽره (  فؽـف أتك 

افذي ـون ؾوصقو ؾقفؿ وهق تطػقػ ادؽقول وادقزان وهؽذا بؼقي أكبقوء اهلل ال يغػؾقن اجلقاكى األخرى فؽـفؿ 

  -ظز وجؾ  -مفؿتفؿ افرئقسي هل افدظقة إػ تقحقد اهلل 

وكستػقد أيضو مـ هذه اآليي ؾوئدة ظظقؿي وهك أن ديـ األكبقوء واحد وهق اإلشالم ؾجؿقع أكبقوء اهلل جوؤوا  -

بوفدظقة إػ ظبودة اهلل وحده ) وفؼد بعثـو ذم ـؾ أمي رشقال أن اظبدوا اهلل واجتـبقا افطوؽقت ( مل يتخؾػ كبل واحد 

 واحد وهق اإلشالم ) إن افديـ ظـد اهلل اإلشالم (  ظـ افدظقة إػ تقحقد اهلل ؾؾفذا ـون ديـ اهلل

ولقس هلل عدة أديان كام يتوهم بعض الـاس يظن أن هلل دين يسؿى القفودية، ودين يسؿى الـرصاكقة، ودين يسؿى 

  اإلسالم:

وفتقحقد افذي يعـك االشتسالم هلل باإلشالم بودعـك افعوم ـؾ مو بعٌ اهلل األكبقوء ديـ واحد وهق اإلشالم فؽـف 

 واالكؼقود فف بوفطوظي، واخلؾقص مـ افؼك، وافزاءة مـ أهؾف ـام تؼدم معـو 

وإكام خيتؾػ األكبقوء ذم افؼائع ذم احلالل واحلرام، أمو أصؾ افدظقة وأصقل افعبودات وأصقل األخالق ؾنهنو 

 متػؼي 

 يؼول:  فإن قال قائل فام القفودية فام الـرصاكقة؟ 

 بعد حتريػ األحبور،  -ظؾقف افسالم  -إفقف ديـ مقشك مو آل  إن افقفقديي:

 بعد حتريػ افرهبون،  -ظؾقف افسالم  -هل مو آل إفقف ديـ ظقسك  وافـكاكقي:
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ؾؼول: )مو ـون إبراهقؿ هيقديو وال ككاكقو وفؽـ ـون حـقػو مسؾام  -ظؾقف افسالم  -وألجؾ ذا برأ اهلل مـفام إبراهقؿ 

ل شبحوكف: ) ومـ يرؽى ظـ مؾي إبراهقؿ إال مـ شػف كػسف ( ؾؿعوذ اهلل أن يزئ كبقف ومو ـون مـ ادؼـغ(، وؿو

 إبراهقؿ ويسػف مـ خوفػ مؾي إبراهقؿ مـ ديـ يرتضقف اهلل 

بف  -تعوػ  -وإكام مهو اكحراف ظـ افديـ األصع افذي بعٌ اهلل  -ظز وجؾ  -ؾوفقفقديي وافـكاكقي فقستو ديـ هلل 

 األكبقوء، 

ه اآليي ظذ صؿقل افرشوالت جلؿقع األمؿ، وإؿومي احلجي افرشوفقي ظذ ـؾ اخلؾؼ ألن اهلل ؿول  ) ودفً هذ 

يبؼك أمي ظذ وجف األرض إال وبعٌ  ؿقن أن فػظ ـؾ مـ أفػوظ افعؿقم ؾؾوفؼد بعثـو ذم ـؾ أمي ( وتعؾؿ

 ؾقفو رشقال  -تعوػ  -اهلل 

: ) رشال مبؼيـ -تعوػ  -مجقع اآلدمقغ وألجؾ ذا ؿول اهلل ؿد أؿوم احلجي افرشوفقي ظذ  -تعوػ  -ؾوهلل  

ومـذريـ فئال يؽقن فؾـوس ظذ اهلل حجي بعد افرشؾ ( ؾؾقس رء ثؿ يؿؽـ أن حيتٍ بف افبؼ ظذ اهلل إال 

ئؼ أن يؼقل ؿوئؾفؿ ) مو جوءكو مـ بشر وال كذير ؾؼد جوءـؿ كذير وبشر ( إذا ؿطع اهلل احلجي ظذ اخلال

 .األكبقوء وادرشؾغ ببعثي 

 

  وقىض ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحساكا((:-رمحه اهلل تعاىل  -ثم قال الشقخ (( :- 

  الؼضاء كوعان: 

 ؿضوء ـقين  

 وؿضوء ذظل  

) ؾؼضوهـ شبع شؿقات ثؿ اشتقى إػ افسامء وهل دخون ( ) ؾؼضوهـ شبع شؿقات ( مو  -ظز وجؾ  -ؾؼقل اهلل 

 معـك ؾؼضوهـ؟ يعـك ؿدرهـ ؾفذا افؼضوء ؿضوء ـقين 

) وؿه ربؽ أال تعبدوا إال إيوه ( ؾفق ؿضوء ذظل ؾؾق ـون ؿضوء ـقكقو ؾام ختؾػ وألصبح  -تعوػ  -أمو ؿقل اهلل 

س مقحديـ بررة ) أال تعبدوا إال إيوه وبوفقافديـ إحسوكو  ( فؽـ افقاؿع يدل ظذ أن أـثر افـوس مؼـغ مجقع افـو

ظؼؼف ؾدل ظذ أن هذا افؼضوء فقس افؼضوء افؽقين إذ فق ـون ؿضوء ـقكقو دو ختؾػ فؽـف ؿضوء ذظل إذا معـك ؿه 

 أي أمر ووىص، 
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 ؿضوء ـقين،  أي أمر ووىص ؾفق ؿضوء ذظل ال ) وقىض ربك (:

 ؿد تؼدم معـو معـوه  بلكف ادوفؽ اخلوفؼ اددبر أي افذي ربك ظبوده بـعؿف شبحوكف،  :"والرب"

يعـل أن تعبدوه وال تعبدوا أحدا ؽره هذا معـك ) أال تعبدوا إال إيوه ( يعـك أن تعبدوه وال  ) أال تعبدوا إال إياه (:

 بوت ادضؿـ ذم ال افف إال اهلل،  ؿول: تعبدوا أحدا شقاه ؾفل حتؿؾ معـك افـػل واإلث

 -تعوػ  -اهلل أـز هذا يدل أهيو افؽرام ويليتفو افؽريامت ظذ ظظؿ حؼ افقافديـ إذ أن اهلل  ) وبالوالدين إحساكا (:

ال جيزى وفد وافده إال أن جيده  ملسو هيلع هللا ىلصؿرن حؼفام بحؼف وهذا االؿسان يدل ظذ ظظؿ حؼ افقافديـ وألجؾ ذا ؿول كبقـو 

رؿقؼو يبوع ويشسى ؾقعتؼف بحر موفف ؾقؽقن شببو ذم حريتف ـام ـون أبقه ه دعتؼف هبذا ممؽـ أن يبؾغ بره أن جيؼو ؾقرؿق

 شببو ذم والدتف، وحؼ افقافديـ ظظقؿ واآليوت هذه دفً ظذ أدب افز مع افقفديـ ؾؼول: ) وبوفقافديـ إحسوكو( 

اإلحسون ادعـقي و سون افؼقيل، واإلحسون افػعع اإلح: كؽرة تشؿؾ مجقع صقر اإلحسون  وكؾؿة إحساكا:

 (واإلحسون ادودي ) وبوفقافديـ إحسوكو 

 يعـل شـ اهلرم  إما يبؾغن عـدك الؽز (:

كبف ظذ شـ افؽز ألن  -تعوػ  -وتلمؾ أن ـقػ اهلل شبحوكف و )أحدمها أو كالمها فال تؼل هلام أف وال تـفرمها (:

ضقؼ ظطـفام ؾربام تلؾػ االبـ أو افبـً مـ ـثرة ادطوفى ؾـبف ي وافقافديـ ذم شـ افؽز يؽثر ضجرمهو ومطوفبفام 

 إػ أن يعؼؾ اإلكسون فسوكف حتك ظـ ؿقفف ) أف ( )ؾال تؼؾ هلام أف  -تعوػ  -اهلل شبحوكف و

  ذمرؾع افصقت بوفؽالم ظذ شبقؾ افتوافـفر هق ر مها(:وال تـفر

(: وافؼقل افؽريؿ هق أن يـتؼل ـالمف ـام يـتؼل آـؾ افتؿر أضويبف خيتور أحسـ افؽؾامت ادؿؽـي ) وقل هلام قول كريام 

 (مـ ؿومقشف ؾقؼدمفام فقافديف، ) وؿؾ هلام ؿقل ـريام 

قع تشبقف وــويي ـام أن افطوئر خيػض جـوحف فصغوره رمحي وصػؼي يعـل هذا ك واخػض هلام جـاح الذل من الرمحة (:

أكً ـذفؽ أهيو االبـ ويليتفو افبـً اخػض جـوحؽ وترؿؼ وترؾؼ بقافديؽ، ) واخػض هلام جـوح افذل مـ افرمحي 

) 
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جتؽ وتلمؾ ذم هذا افتـظر يعـل تذـر حوفؽ ظـدمو ــً ذم شـ افصغر وحو وقل رب ارمحفام كام ربقاين صغرا (:

ادوشي فؾرظويي وافرؾؼ ـقػ ـوكو أبقاك حيقضـؽ، ويرظقوكؽ، ويسعقون ذم مصوحلؽ ويسفران ألجؾؽ ال يطعامن 

كقمو وال يذوؿون هـوءة وأكً تتلمل أو تبؽل ربام شفرا افؾقويل وـدحو األيوم ذم شبقؾ مصوحلؽ ؾؾفذا كبف ؿول ) ـام 

 ربقوين صغرا ( 

 )  أال تعبدوا إال إيوه ( -تعوػ  - وادؼصقد مـ هذه اآليي هق ؿقل اهلل

  

 :ومـاسبة هذه اآلية- 

أمر ووىص ظبودتف وحده دون مو شقاه وجعؾفو أظظؿ احلؼقق  -تعوػ  -طوهرة أيضو فؽتوب افتقحقد إذ أن اهلل  

 جعؾ ذفؽ أظظؿ احلؼقق

 

  :وكستػقد من هذا أيضا فوائد عدة مـفا 

بدأ بف أول واجى ظذ ادؽؾػغ يعـل ظذ افعبود  -تعوػ  -افتقحقد ألن اهلل أوال: أن أول واجى ظذ ادؽؾػغ هق  -

خالؾو دو ادظوه ادتؽؾؿقن ؾنن ادتؽؾؿغ ؿول بعضفؿ أول واجى ظذ افعبود هق افـظر  -ظز وجؾ  -هق تقحقد اهلل 

 -ظز وجؾ  -تقحقد اهلل  أو افؼصد إػ افـظر أو افشؽ وـؾ هذا بوضؾ مل يليت بف دفقؾ أول واجى ظذ ادؽؾػغ هق

 مـ األدفي مو يؽشػ ظـ هذا رصحيو ؾلول مو يتقجف فؾعبد أن يؼول فف اظبد اهلل -تعوػ  - -إن صوء اهلل  -وشقلتقـو 

 ؿرن حؼفام بحؼف -تعوػ  -وكستػقد أيضو مـ هذه اآليي ظظؿ حؼ افقافديـ فؽقن اهلل  -

وكستػقد أيضو وجقب برمهو واإلحسون إفقفام؛ يعـل مو هق ؾؼط اإلكسون يعتؼد ظظؿ حؼفام ثؿ ال يمدي مـف رء  -

 ال. جيى ظؾقف أن يزمهو وأن حيسـ إفقفام 

 وأيضو حيرم ظؾقف ظؼقؿفام بجؿقع صقر افعؼقق -


