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  :بني يدي الكتاب
, طيًبا, مبارًكا فيه, محًدا يرضيه ملء السامء واألرض, وملء ما شاء من  ,احلمد هللا محًدا كثًريا

  يشء بعد.
 اهللا, إليه ترجعون, وأشهد أن ال إهل إَال أمحده له احلمد يف األوىل واآلخرة, وله احلكم و

رمحن الرحيم, وأشهد أنَّ حممًدا  هو الواآلخرين, ال إهل إال وحده ال رشيك له, إهل األولني
عبد اهللا ورسوله, خريته من خلقه, بعثه اهللا باهلدى ودين احلق بني يدي الساعة بشًريا 

, وداعًيا إليه بإذنه . ,ونذيًرا ًجا منًريا   ورسا
غ الرسالة, وأدى األمانة, ونصح األمة حتى أتاه اليقني وهو عىل ذلك, وصىل اهللا عليه, بلَّ 

  ., ومن اتبع سنته, واقتفى أثره بإحسان إىل يوم الدينوعىل آله وصحبه
ا بعد   :أمَّ

يف هذا املجلس, واملجالس  − إن شاء اهللا تعاىل − السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته, نبدأ
وعلٍم من مهامت  تاب عظيم من كتب أهل العلم يف فنٍّ ر جليل, وكفْ التالية القراءة يف ِس 

نا سنقرأ عىل − تعاىل −العلوم, وهو حق اهللا جتريد «يف كتاب  − إن شاء اهللا تعاىل −  العباد, فإنَّ
لتقي الدين أمحد بن عيل الشافعي املقريزي; وهو من علامء القرن التاسع  »التوحيد املفيد

صىل اهللا -يف عام ثامن مائة ومخسة وأربعني من هجرة النبي  − رمحه اهللا − ; حيث تويفاهلجري
  .− عليه وعىل آله وسلم

  الكتاب: من مميزات
َّه  »جتريد التوحيد املفيد«وهذا الكتاب; كتاب  من مهامت الكتب, ويكتسب أمهيته يف أ

من احلق  − تعاىل −, ويبنيِّ ما هللا يلِّ يتناول موضوًعا من مهامت العلوم, وأصوهلا; إذ إنَّه ُجي 
ه تناول التوحيد, وهو تفصيله, وبيانه, ورشحه كلمة ال إهل إالَّ   اهللا; عىل عباده; وذلك أ

لألولني  −تعاىل-التي هي مفتاح اجلنة, والتي هي سبيل النجاة, والتي هي وصية اهللا 
  واآلخرين.
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ت هذا املوضوع  ويمتاز هذا الكتاب إضافةً  َّه من أوائل الكتب التي خصَّ إىل موضوعه أ
 ا, وأجلُّ ما جاءو−صلوات اهللا وسالمه عليهم − فإنَّ التوحيد دعوة الرسل ;بدراسة وبحث

﴿َوَما َأْرَسْلنَا ِمْن َقْبلَِك ِمْن َرُسوٍل : − تعاىل − قال اهللا; به − تعاىل − , وأعظم ما أرسلهم اهللابه
َا َفاْعُبُدوِن﴾ َُّه ال إهَِلَ إِالَّ َأ بياء: إِالَّ ُنوِحي إَِليِْه َأ ; فهذه هي دعوة الرسل; ولذلك ]٢٥[األ

بيان  ; اهللاليته ببيان ال إهل إالوتوضيحه, وجتكان القرآن الكريم دائًرا عىل بيان هذا األصل 
بوا عن  معناها, بيان حقوقها, بيان جزاء أهلها العاملني هبا, بيان جزاء املعاندين الذين تنكَّ
هذه الكلمة, ومل يقروا هبا, فبنيَّ القرآن حق اهللا عىل عباده, وبنيَّ ما هلذا احلقِّ من واجبات, 

ات, وبنيَّ جزاء هذه ا وبنيَّ عقوبة التارك هلا, وما يكون , لكلمة, وثواب من قام هباومستحقَّ
 عليه املآل ملن تنكَّب كلمة التوحيد, وأعرض عنها.


