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  معنى "جتريد التوحيد املفيد":
بياء العاملني, والصالة والسالم عىل أ بسم اهللا الرمحن الرحيم, احلمد هللا ربِّ  رشف األ

ا بعد:واملرسلني نبينا حممد و   عىل آله وصحبه أمجعني, أمَّ
جتريد "يف كتابه  − تعاىل − رمحه اهللا − , قال املصنفغفر اهللا لشيخنا وللسامعني

  ."بسم اهللا الرمحن الرحيم, احلمد هللا ربِّ العاملني" :"دالتوحيد املفي

  .جتريد التوحيد املفيد""ذي وسمه هبذا االسم: يف هذا الكتاب ال −  رمحه اهللا −  رشع املؤلف
ب: توحيد من الشوائب, ومقصوده بالتوحيد يف هذا الكتا هو ختليص اليشء التجريد:و

  توحيد العبادة.أو اإلهلية, 
عىل توحيد العبادة, وتوحيد الربوبية, وتوحيد األسامء والصفات; وكل هذه فالتوحيد يطلق 

واع يتصل بعضها واع الثالثة? ببعض األ ءتنا ما الرابط بني األ   , وسيتبني من خالل قرا
بالتوحيد يف هذا الكتاب يف املقام األول: توحيد  −  رمحه اهللا − إالَّ أنَّ مقصود املؤلف 
بام يستحقه من العبودية; وهو توحيد اإلهلية الذي هو  −  تعاىل −  العبادة; وهو إفراد اهللا

لألولني واآلخرين,  −  تعاىل - معنى ال إهل إالَّ اهللا; وهو كلمة التقوى, وهو وصية اهللا 
  هو وصٌف للتجريد. باملفيد −  رمحه اهللا −له ه فُ ووْص 

ا التوحيد َّه مفيد لكل من حققه, ;وأمَّ  −  رمحه اهللا −فمقصوده  فإنَّ التوحيد بالتأكيد أ
ه جتريد التوحيد "باملفيد" عىل نحو حتصل به الفائدة ملن طالعه ; هو وصٌف لكتابه; أي أ

ه, وعرف مضمونه.   وقرأ
  معنى البسملة واستحباب البداءة هبا:

"بسم ; فقال: هللا هذه الرسالة املباركة بالبسملة, واحلمد −  رمحه اهللا −  وقد افتتح املؤلف
 عزَّ وجلَّ –وهو مما جرى عليه كالم اهللا  , والبداءة بالبسملة سنة نبوية,الرحيم" اهللا الرمحن

﴿بِْسِم :  −  جلَّ وعال −سبحانه وبحمده افتتح كتابه بالبسملة, فقال  − يف كتابه, فإنَّ اهللا  − 
َحيِم﴾ َمحِن اْلرَّ ِ اْلرَّ ِ َربِّ اْلَعاَملَِني﴾ ]١[الفاحتة: اهللَّ والبسملة آية يف , ]٢فاحتة:[ال ﴿اْحلَْمُد هلِلَّ
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أول كل سورة, وليست منها عدا سورة براءة, وهي جزء آية يف سورة النمل, وهي مجلة 
ه ئ, وأسام −  عزَّ وجلَّ  −مفيدة يقصد هبا التربك, وطلب العون باستصحاب ذكر اهللا 

  .− سبحانه وبحمده −وصفاته 
  :معنى احلمد وعطفه عىل البسملة

وإالَّ فإنَّ البسملة كافية يف  ,; وهذا ملزيد تكميل− عزَّ وجلَّ  − عىل البسملة محد اهللا  َف طَ وعَ 
افتتاح الكتب, ولكن ذكر احلمد هو مما جاء يف القرآن يف بعض مواضع الكتاب يف افتتاح 

عام,  −  تعاىل − السور; فافتتح اهللا سورة الفاحتة باحلمد, وكذلك بعض السور كسورة األ
  .هف, وسورة فاطر, ونحو ذلكوسورة الك
بصفات الكامل حمبًة وتعظيًام; ولذلك  −  عزَّ وجلَّ  −  : هو ذكر اهللا− عزَّ وجلَّ  −  واحلمد هللا
 − ه, وصفاته, ومجيل أفعاله ئبعد محده من موجبات محده من أسام −  جلَّ وعال − يذكر اهللا 

  .−  سبحانه وبحمده

, واخترص "احلمد هللا ربِّ العاملني"حيث قال: هنا;  − رمحه اهللا −  من ذلك: ما فعله املؤلف
َّه سيدور بحثه, وكالمه عىل معنى هذين  عىل هذين االسمني يف افتتاح كتابه للداللة عىل أ
االسمني العظيمني; عىل اإلهلية املستفادة من اسم اهللا, وعىل الربوبية املستفادة من اسم 

 ربِّ العاملني.


