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الم على سيِّد المرسلين، وُقدوِة المعلِّمين، ورحمِة اهللا  الُة والسَّ الَحمُد هللا ربِّ العالمين، والصَّ
نا محمٍد، وعلى آله وصحبه أجمعين. للعالمين، نبيِّ

أما بعد:
أخي المعلم:

الدنيوية  حياته  في  ونجاِته  اإلنسان  تكريم  في  أثر  من  لها  لما  شريفٌة،  ساميٌة  رسالٌة  التعليم 
واُألخروية، ومن هذا المنطلق يظهر ما للمعلم من أثر بارز ومهّم في هذا المجال؛ ألنَّ المعلم 

يقع على عاتقه الجزء األكبر في العملية التعليمية.
وتقديراً منا لمسؤوليتك نضع بين يديك دليل معلم مادة التوحيد للصف الرابع االبتدائي، والذي 

يأتي ضمن المشروع الشامل لتأليف المواد الدراسية، وقد قدمنا لهذا الدليل بموضوعين:
1 مدخل: 

ويحتوي على التالي:
 األهداف العامة لتدريس مواد العلوم  الشرعية.

 المجال اإليماني في كفايات المتعلمين في التعليم العام األساسي.
 األهداف العامة لتدريس مواد العلوم  الشرعية في المرحلة االبتدائية.

 األهداف العامة لتدريس مادة التوحيد في المرحلة االبتدائية. 
 األهداف العامة لتدريس مادة التوحيد في الصف الرابع االبتدائي.

2 التعريف بمصطلحات الدليل:

 الكفاية الرئيسة في الدرس .   أهداف الدرس . 
 المحاور الرئيسة .    القيم واالتجاهات .  

 سير الدرس .              معلومات إثرائية .

المقـدمــة
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ونذكر أخيًرا بما يأتي:
في  منه  يستفاد  الشرعية  العلوم  معلم  لدليل  ٌل  مكمِّ الدليل  هذا  أوًال: 
الموضوعات اآلتية: (المعلم القائد- تعرف طالبك - تخطيط الدرس- 

تنفيذ الدرس).
ثانًيا: يحسن االّطالع على كتاب دليل المعلم لتنمية مهارات التفكير 
مهارات  التفكير-  (مصطلحات  اآلتية:  الموضوعات  في  منه  ويستفاد 
في  تطبيقية  نماذج   - وطرائقه  التفكير  تعليم  استراتيجيات  التفكير- 

تعليم مهارات التفكير).
ثالًثا: تراجع مقدمة كتاب الطالب ومقدمة كتاب النشاط، ففيهما بيان 

لكيفية التعامل معهما.

في  منه  يستفاد  الشرعية  العلوم  معلم  لدليل  ٌل  مكمِّ الدليل  هذا   
الموضوعات اآلتية: (المعلم القائد- تعرف طالبك - تخطيط الدرس- 

يحسن االّطالع على كتاب دليل المعلم لتنمية مهارات التفكير يحسن االّطالع على كتاب دليل المعلم لتنمية مهارات التفكير 
مهارات  التفكير-  (مصطلحات  اآلتية:  الموضوعات  في  منه  ويستفاد 
في  تطبيقية  نماذج   - وطرائقه  التفكير  تعليم  استراتيجيات  التفكير- 

 تراجع مقدمة كتاب الطالب ومقدمة كتاب النشاط، ففيهما بيان 

دليل معلم العلوم الشرعية

دليل المعلم لتنمية 
مهارات التفكير

على  نّبهنا  والتربوية، كما  العلمية  المراجع  إلى  الرجوع  يغني عن  الدليل ال  إن هذا  رابًعا: 
بعضها فيما سبق.

ُوضعت  وقد  خصوًصا،  والنشاط  الطالب  كتابي  في  األنشطة  تنفيذ  على  الحرص  خامًسا: 
مفاتيح لتلك األنشطة في هذا الدليل.

نسأل اهللا للجميع الهدى والسداد، وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
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ΩÉ©dG º«∏©àdG »a á«Yô°ûdG Ωƒ∏©dG OGƒe ¢ùjQóàd áeÉ©dG ±GógC’G

ـــّنة في ضوء فهم السلف الصالح. ١- أن يعرف المتعّلم العقيدة اإلسالمية  المستمدة من الكتاب والسُّ
٢- أن يتزود المتعّلم بالعلم الشرعي المناسب لمراحل النمو التي يعيشها.
٣- أن ينشأ المتعّلم على تقوى اهللا سبحانه وتعالى ومحبته والخضوع له.
٤- أن يوثق المتعّلم صلته بكتاب اهللا تعالى تالوًة وحفظًا وتدّبراً وعمًال.

٥- أن يوثق المتعّلم صلته بسّنة الرسول ˜ حفظًا وفهمًا وعمًال.
٦- أن تنمو قدرات المتعّلم في الحفظ والفهم واالستنتاج والتحليل والتقويم بما يناسب كل مرحلة من 

مراحل التعليم العام.
٧- أن يترّبى المتعّلم على محبة النبي  ˜  والقيام بحقوقه  واالقتداء به.

البيت الصحابة والتابعين لهم بإحسان والقيام  الصالح من آل  المتعّلم على محبة السلف  ٨- أن يترّبى 
بحقوقهم والسير على منهجهم.

٩- أن يمّيز المتعّلم بين الدين الصحيح  القائم على أدلة الشرع وبين ما ينسب إليه من األقوال واألفعال وليست منه.
الشرعي  بالعلم  الزائفة  واآلراء  المنحرفة  واألفكار  والنِّحل  الِملل  مواجهة  في  المتعّلم  يتحصن  أن   -١٠

والحجة والبرهان واألسلوب الحسن.
١١- أن يطّبق المتعّلم أحكام اإلسالم من عبادات ومعامالت في نفسه.

والتكامل  والتوازن  الشمول  مبدأ  يحقق  بما  المتعددة  جوانبها  من  شخصيته  المتعّلم  ينّمي  أن   -١٢
واالعتدال وفق الشريعة اإلسالمية.

لعبادته  الموجبة  آيات اهللا ومخلوقاته ونعمه  النظر والتفكير في  القدرة على  المتعّلم  ١٣- أن يكتسب 
وحمده وشكره.

١٤- أن يستفيد المتعّلم مما سّخره اهللا من المنجزات المعاصرة والتقنيات الحديثة وفق الضوابط الشرعية 
ويسّخرها لخدمة دينه ووطنه وأمته.

١٥- أن يترّبى المتعّلم على حب العمل وإتقانه وإدراك أثره في بناء األمة واستغالل الطاقات والموارد وفق 
قواعد الشرع ومقاصده.

١٦- أن يعرف المتعّلم حقوقه وواجباته عن وعي ورضا تجاه دينه وأمته ووطنه ووالة أمره.
١٧- أن يعتز المتعّلم برسالة المملكة العربية السعودية في إقامة المجتمع على منهج اإلسالم والدعوة إليه 

والمشاركة في حمل هذه الرسالة.



١٨- أن يدرك المتعّلم خصائص اإلسالم ومحاسنه ومميزاته.
١٩- أن يتربى المتعّلم على محبة دين اإلسالم واالعتزاز به  والغيرة على حرماته.

٢٠- أن يثق المتعّلم بمقومات أمة اإلسالم وخصائصها ويقّوي في نفسه روح االنتماء إليها واإلخاء بين أفرادها.
والنصيحة هللا  المنكر  والنهي عن  بالمعروف  باألمر  والقيام  اهللا  إلى  الدعوة  المتعّلم على  ينشأ  أن   -٢١

ولكتابه ورسوله وألئمة المسلمين وعامتهم.
٢٢- أن ينمو لدى المتعّلم الوالء لإلسالم واالحتكام إليه في جميع شؤونه.

٢٣- أن يدرك المتعّلم مكانة اللغة العربية في الدين ويجيدها تحّدثًا وكتابة ويزيد ثروته منها.
٢٤- أن يتربى المتعّلم على االهتمام والعناية بشؤون المسلمين وقضاياهم.

٢٥- أن يتمكن المتعّلم من مواجهة فتن الشهوات ويحذر الوقوع فيها.
٢٦- أن يدرك المتعّلم منهج اإلسالم في بناء األسرة والمجتمع.

تعينه على  التي  العلمي  والبحث  الذاتي  والتعليم  السليم  التفكير  المتعّلم مهارات  أن يكتسب   -٢٧
اإلفادة من مصادر المعلومات وفق الضوابط الشرعية.

٢٨- أن يستشعر المتعّلم قيمة الوقت ويستثمره فيما يفيد.

»°SÉ°SC’G º«∏©àdG »a ø«ªq∏©àªdG äÉjÉØc »a »fÉªjE’G ∫ÉéªdG

تسهم مواد العلوم الشرعية بشكل رئيس في تحقيق الكفايات التالية:
١- يؤمن بالعقيدة اإلسالمية الصحيحة إيمانًا راسخًا.

٢- يقّوم األعمال واألقوال واألفكار والمبادئ والقيم والنظم في ضوء العقيدة اإلسالمية الصحيحة وشريعة 
اإلسالم تقويمًا عامًا عادًال.

٣- يقيم أركان اإلسالم وشعائره التعبدية.
٤- يعتز بانتمائه لإلسالم وتمّيزه بالتصور الصحيح للدين والكون واإلنسان والحياة.

٥- يقوم بما أوجبه اهللا عليه تجاه المليك والوطن ومجتمعه وأمته اإلسالمية.
٦-  يحقق مفهوم المواطنة الصالحة في سلوكه الظاهر والباطن في ضوء العقيدة والشريعة اإلسالمية.

٧- يتأّدب بآداب القرآن الكريم.
٨- يتمّثل أخالق اإلسالم وآدابه ظاهراً وباطنًا.

٩- يطّبق نظم اإلسالم وشرائعه في جميع أموره الخاصة والعامة.

     ±Gó`````````̀ gC’G

- أن يثق المتعّلم بمقومات أمة اإلسالم وخصائصها ويقّوي في نفسه روح االنتماء إليها واإلخاء بين أفرادها.
والنصيحة هللا  المنكر  والنهي عن  بالمعروف  باألمر  والقيام  اهللا  إلى  الدعوة  المتعّلم على  ينشأ  أن   -

- أن يدرك المتعّلم مكانة اللغة العربية في الدين ويجيدها تحّدثًا وكتابة ويزيد ثروته منها.

تعينه على  التي  العلمي  والبحث  الذاتي  والتعليم  السليم  التفكير  المتعّلم مهارات  أن يكتسب   -

- يقّوم األعمال واألقوال واألفكار والمبادئ والقيم والنظم في ضوء العقيدة اإلسالمية الصحيحة وشريعة 

-  يحقق مفهوم المواطنة الصالحة في سلوكه الظاهر والباطن في ضوء العقيدة والشريعة اإلسالمية.

     ±Gó`````````̀ gC’G     ±Gó`````````̀ gC’G
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رك والكفر والنفاق بأنواعها في أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة. ١٠- يجتنب الشِّ
١١- ينهج الوسطية في األقوال واألفعال والمعتقدات.

١٢- يجتنب نواقض اإلسالم وخوارم اإليمان.
١٣- يقوم بما يجب عليه من الدعوة إلى اإلسالم بالحكمة والموعظة الحسنة.

á«FGóàH’G á∏MôªdG »a á«Yô°ûdG Ωƒ∏©dG OGƒe ¢ùjQóàd áeÉ©dG ±GógC’G

١- أن يعرف أصول العقيدة اإلسالمية الصحيحة.
٢- أن ينشأ الطالب على تحقيق العبودية هللا وحده ال شريك له ويخلص له العبادة.

٣- أن يعّمق الطالب في نفسه ما دلت عليه الفطرة البشرية من اإلقرار بربوبية اهللا ووحدانيته من خالل 
اآليات الشرعية والكونية.

٤- أن يحب الطالب اهللا عّز وجّل ويعظمه ويخشاه.
٥- أن يحب الطالب الرسول ˜ ويوقره وآل بيته.

٦- أن ينشأ الطالب على طاعة اهللا عّز وجّل وطاعة الرسول ˜ .
٧- أن ينشأ الطالب على العناية بكتاب اهللا عّز وجّل وسنة رسوله ˜ قراءًة وحفظًا وفهمًا وعمًال.

٨- أن ينشأ الطالب على محبة السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ويقتدي بهم ويسير على نهجهم.
٩- أن يعرف الطالب عقيدة الوالء والبراء.

١٠- أن يعرف الطالب أحكام العبادات المناسبة لهذه المرحلة ويدرك يسر اإلسالم من خاللها.
١١- أن يؤدي الطالب العبادات على وجهها المشروع ويتعود على احترام أمكنتها وارتيادها.

١٢- أن يكتسب الطالب القيم واآلداب اإلسالمية المناسبة لِسّنه.
١٣- أن ينشأ الطالب على الثقة بالنفس والتفاؤل دون إفراط أو تفريط.

١٤- أن يعرف الطالب ِنَعَم اهللا عليه في نفسه وبيئته ويشكره ويحافظ عليها ويحسن استخدامها.
١٥- أن ينشأ الطالب على الشعور بأهمية الوقت ويتدّرب على اإلفادة منه.

١٦- أن ينشأ الطالب على العلم النافع والعمل الصالح.
١٧- أن يكتسب الطالب مهارات التفكير السليم المناسب لهذه المرحلة.

١٨- أن يتوّجه الطالب الستخدام منجزات العصر وفق الضوابط الشرعية.
١٩- أن يستشعر الطالب واجبه نحو والديه وأسرته ومجتمعه ووطنه.
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٢٠- أن ينشأ الطالب على احترام المعّلم وتقديره.
٢١- أن يحب الطالب اللغة العربية ويعرف مكانتها في الدين ويعتز بها ويتعّود على التحدث بها.
٢٢- أن ينشأ الطالب على حب األمة اإلسالمية واالنتماء إليها وتقوية الموّدة والتراحم بين أفرادها.

á«FGóàH’G á∏MôªdG »a ó«MƒàdG ¢ùjQóàd áeÉ©dG ±GógC’G

١- غرس أصول العقيدة اإلسالمية في قلب الطالب.
٢- معرفة أنواع التوحيد، واالستدالل عليها بآيات اهللا الشرعية والكونية والنفسية.

٣- تحقيق العبودية هللا وحده وإخالص العبادة له.
٤- تنمية محبة اهللا تعالى وتعظيمه وطاعته في قلب الطالب.

٥- تنمية محبة رسول اهللا ˜ وتوقيره وطاعته في قلب الطالب.
٦- تنمية حب اإلسالم وشرائعه واالعتزاز به.

٧- التفريق بين اإلسالم وبين ما يناقضه.
رك وأنواعه، والحذر من الوقوع فيه. ٨- معرفة المفهوم العام للشِّ

٩- التفريق بين مفهومي «الوالء» و«البراء» واالستدالل لهما.

»FGóàH’G ™HGôdG ∞°ü∏d ó«MƒàdG IOÉe ¢ùjQóàd áeÉ©dG ±GógC’G

١- أن يدرك الطالب الغاية من خلق اإلنسان.
٢- أن يعرف الطالب أهمية التوحيد وأنواعه.

٣- أن يعرف الطالب العبادة بمفهومها الشامل.

٤- أن يدرك الطالب الحكمة من إرسال الرسل.
٥- أن يدرك الطالب خطر الشرك.

٦- أن يعرف الطالب بعض معبودات المشركين.
٧- أن يعرف الطالب أمثلة لبعض صور الشرك في الوقت الحاضر.
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πالـدلـيـ äÉـëـ∏ـ£°üªـH ∞ـjôالـتـ©ـ

المعارف أو المهارات العامة لدرس من الدروس، والتي ينتظر أن يتقنها الغالبية من الطالب، ومن خاللها 
يسهل الحصول على المعارف والمهارات الخاصة.

ويقصد بها األهداف السلوكية، أي التغيرات المرغوبة المتوقع حدوثها في سلوك المتعلم، والتي يمكن 
تقويمها بعد مرور المتعلم بخبرة تعليمية ُمَعيَّنة.

وهي أهم عناصر الدرس، والتي تعد نقاطًا مهمة في الدرس، ويبني عليها المعلم سير درسه.

المصطلح كلمة أو مجموعة من الكلمات تستخدم للتعبير بدّقة عن المفاهيم، وليدل على أشياء محددة.

القيم هي ما يكتسبه الطالب من المعتقدات الواردة في هذا المقرر، وتعد مهمة  له ولغيره من أفراد 
نظام يتضمن أحكامًا  قبيح، بمعنى آخر هي عبارة عن  أو  بما هو حسن  يتعلق  فيما  المجتمع، وبخاصة 

إيجابية أو سلبية، وهذه القيم تؤثر على أفكار الطالب وقراراته.
الطالب، تتصل بشيء معين وتوجه سلوكه على نحو  النفسي لدى  االستعداد  واالتجاهات هي حالة 

معين، بخصوص ذلك الشيء وهي مكتسبة يكتسبها من خالل دراسته هذا المقرر.

الخطوات اإلجرائية المقترحة في تنفيذ الدرس كالمدخل المناسب وذكر العناصر التي يمكن أن يستنير 
بها المعلم في درسه.

 ما يتم تزويد المعلم به من معلومات متعلقة بالدرس من عدة مصادر، وهذه المعلومات ليست موجودة 
المعلومات إجابة عن  الطالب، وال يكون مطالبًا بها في االمتحان ، وقد يكون في بعض تلك  في كتاب 

تساؤالت الطالب، كما أن هذه المعلومات ال تغني المعلم عن الرجوع للمراجع المناسبة في كل درس.

األساليب المقترحة لتنفيذ األنشطة الواردة في كتاب النشاط والهدف الذي تخدمه.

ويقصد بها األهداف السلوكية، أي التغيرات المرغوبة المتوقع حدوثها في سلوك المتعلم، والتي يمكن ويقصد بها األهداف السلوكية، أي التغيرات المرغوبة المتوقع حدوثها في سلوك المتعلم، والتي يمكن 

المصطلح كلمة أو مجموعة من الكلمات تستخدم للتعبير بدّقة عن المفاهيم، وليدل على أشياء محددة.

بها المعلم في درسه.بها المعلم في درسه.

 ما يتم تزويد المعلم به من معلومات متعلقة بالدرس من عدة مصادر، وهذه المعلومات ليست موجودة  ما يتم تزويد المعلم به من معلومات متعلقة بالدرس من عدة مصادر، وهذه المعلومات ليست موجودة  ما يتم تزويد المعلم به من معلومات متعلقة بالدرس من عدة مصادر، وهذه المعلومات ليست موجودة  ما يتم تزويد المعلم به من معلومات متعلقة بالدرس من عدة مصادر، وهذه المعلومات ليست موجودة 



 π°üØال
∫hC’ا »°SاQالد





الِوْحَدُة اأُلولى

الـتَّــوِحــيــُد
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ـــوِحــــيــــُد الـــتَّ ∫hC’G ¢SQó```dG

أن نفرد اهللا في ربوبيته وعبادته وأسمائه وصفاته.

1 أن يدرك الطالب معنى التوحيد.
2 أن يتعرف الطالب على أنواع التوحيد.

3 أن يستنتج الطالب أمثلة على أنواع التوحيد.
4 أن يفهم الطالب أن األصل في اإلنسان أن يولد

      موحداً.

1 أن التوحيد هو إفراد اهللا في ربوبيته وألوهيته 
وأسمائه وصفاته.

2 التوحيد ينقسم إلى ثالثة أقسام.
3 األصل في اإلنسان أنه يولد موحداً، والشرك 

أو الكفر طارئ عليه.

1 التوحيد: إفراد اهللا سبحانه بما يختص به من الربوبية واأللوهية واألسماء والصفات(١).
2 الفطرة: الفطر االبتداء واالختراع، والفطرة الحالة منه كالِجلِسة، والمعنى: أنه يولد على نوع من 
الجبلة والطبع المتهيِّئ لقبول الدين، فلو ُترك عليها الستمّر على لزومها ولم يفارقها إلى غيرها، 

وإنما يعدل عنه من يعدل آلفة من آفات البشر والتقليد(٢). 
(١) القول المفيد (١١/١).

(٢)  النهاية في غريب الحديث واألثر (٤٥٧/٣).
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يُد
ْوِح

َّ الت
ى : 

ألوَل
ُة ا

ْحَد
لِو

ا

1 المؤمن الحق هو من وّحد اهللا عز وجل.
2 تحقيق التوحيد سبب للنجاة من عذاب اهللا.

الدرس  هذا  مثل  في  يناسب  مدخل: 
أن يسأل الطالب: من هم أهل السعادة في 
الدنيا واآلخرة؟ هم أهل التوحيد، إذاً ما هو 

التوحيد؟
العنصر األول:

يذكر المعلم معنى التوحيد للطالب، ويبين 
اليوجد  بها:  المراد  وأن  (إفـــراد)،  كلمة  معنى 

شريك هللا سبحانه وتعالى.
العنصر الثاني:

ُيقترح سؤال الطالب على النحو التالي: 
من خالل تعريف التوحيد بيِّن أنواع التوحيد 
الثالثة، ُتقبل اإلجــابــات من الطــالب، ومن 
ثم  السبورة،  على  بعضها  تدوين  المناسب 
بعدها يبين للطالب أن التوحيد ثالثة أقسام، 
وُيطلب  بالمثال،  ربط كل قسم  المهم  ومن 

من الطالب بعض األمثلة.
العنصر الثالث:

ــى مــعــنــى (الـــفـــطـــرة)،  ــل ــز ع ــي ــرك ــت ال
الــتــوحــيــد،  ــــســــان  اإلن فــــي  األصــــــل  وأن 
فسيحرفه  عليه  يــؤثــر  مــن  جـــاء  إذا  ولــكــن 
ــن وأثـــر الــصــحــبــة في  ــدي ــوال عــن األصـــل والــمــعــتــقــد الــســلــيــم، ويــحــســن هــنــا اإلشـــــارة إلـــى أثـــر ال
خرج  أنــه  الفطرة»  على  «يــولــد   : بقوله  الــمــراد  ليس  اهللا:  رحمه  القيم  ابــن  العالمة  قــال  التأثير. 

˚ يـــقـــول:  اهللا  ـــن؛ ألن  ـــدي ال يــعــلــم  أمــــه  ــطــن  ب مـــن 
˝(١)، ولكن المراد أن فطرته مقتضية لمعرفة دين اإلسالم ومحبته، فنفس الفطرة تستلزم اإلقرار 
والمحبة، وليس المراد مجرد قبول الفطرة لذلك؛ ألنه ال يتغير بتهويد األبوين مثًال، بحيث يخرجان 
الفطرة عن القبول، وإنما المراد أن كل مولود يولد على إقراره بالربوبية، فلو ُخلِّي وُعِدَم المعارض لم 
يعدل عن ذلك إلى غيره، كما أنه يولد على محبة ما يالئم بدنه من ارتضاع اللبن حتى يصرفه عنه 

الصارف، ومن ثم شبهت الفطرة باللبن، بل كانت إياه في تأويل الرؤيا، واهللا أعلم.(٢)
(١) سورة النحل آية : ٧٨

(٢) ينظر: «شفاء العليل»، (ص ٢٨٩)، ط دار الفكر، ١٣٩٨ هـ.

ــن وأثـــر الــصــحــبــة في  ــدي ــوال عــن األصـــل والــمــعــتــقــد الــســلــيــم، ويــحــســن هــنــا اإلشـــــارة إلـــى أثـــر ال



20 

التوحيد في اللغة: مشتق من وحد الشيء إذا جعله واحًدا، فهو مصدر وحد يوحد، أي: جعل الشيء واحًدا.
وفي الشرع: إفراد اهللا -سبحانه- مبا يختص به من الربوبية واأللوهية واألسماء والصفات.

أقسامه: ينقسم التوحيد إلى ثالثة أقسام:
١- توحيد الربوبية. ٢- توحيد األلوهية. ٣- توحيد األسماء والصفات.

.(١)˝ وقد اجتمعت في قوله تعالى: ˚
اإلنسان يولد على الفطرة:

 :˜ ــه  وقــول خلقهن،  املــبــتــدئ  أي:   ˝ ˚ ومــنــه:  املــبــتــدأة،  اخللقة  الــفــطــرة  أصــل 
تعالى:  قوله  إلــى  إشــارة  وفيه  عليه،  خلقه  اهللا  ابتدأ  ما  على  أي:   ،  (٢) الفطرة»  على  يولد  مولود  «كــل 
إليه نظره  لو ترك من وقت والدته وما يؤّديه  ، واملعنى: أن كل أحد 

ألّداه إلى الدين احلق وهو التوحيد(٣).
وال شك أن اإلقرار بالربوبية أمر فطري والشرك حادث طارئ (٤).

والفطرة هي: فطرة اإلسالم وليست الفطرة العامة التي فطر عليها من الشقاوة والسعادة؛ لقوله ˜: «على هذه 
الفطرة»، وقوله ˜: «على هذه املّلة» (٥)، وسياقه - أي: احلديث- أيضًا يدل على أنها -أي: فطرة اإلسالم- 
هي املرادة؛ إلخباره بأن األبوين هما اللذان يغّيرانها، ولو كانت الفطرة هي فطرة الشقاوة والسعادة؛ لكان األبوان 
 ˝ مقدرين لها، وألن قراءة قوله تعالى: ˚
عقب احلديث صريح في أن املراد بها فطرة اإلسالم، وألن تشبيه املولود في والدته عليها بالبهيمة اجلمعاء وهي 
الكاملة اخللق ثم تشبيهه إذا خرج عنها بالبهيمة التي جدعها أهلها فقطعوا أذنها، دليل على أن الفطرة هي 
الفطرة املستقيمة السليمة، وما يطرأ على املولود من التهويد والتنصير مبنزلة اجلدع والتغيير في ولد البهيمة، 
وألن الفطرة حيث جاءت مطلقة معرفة بالالم ال يراد بها إال فطرة التوحيد واإلسالم، وهي الفطرة املمدوحة، 
ولهذا جاء في حديث اإلسراء ملا أخذ النبي ˜ اللنب قيل له: أصبت الفطرة، وملا سمع النبي ˜ املؤذن يقول: 
اهللا أكبر اهللا أكبر، قال ˜: «على الفطرة» (٦)، وحيث جاءت الفطرة في كالم رسول اهللا ˜ فاملراد بها فطرة 

اإلسالم ال غير، ولم يجئ قط في كالمه مراداً بها فطرة الشقاوة وابتداء اخللقة في موضع واحد (٧).
له وال  الذي ال شريك  الواحد  اإلله  أنه  ˝، يقرر تعالى  ˚ وقوله: 
االضطرار  جاء  فمتى  ذلك،  على  مفطورة  القلوب  ألن  والكافر؛  املؤمن  معرفته  في  يشترك  مما  سواه  معبود 
قال  كما  له،  شريك  ال  وحده  إليه  وأنابت  إليه  فالتجأت  ينازعها  ما  وزال  الفطرة  إلى  القلوب  رجعت 
 ،˝ ˚ : لى تعا

تعالى:˚ وقــال 
˝، ومثل هذا كثير في القرآن (٨).

(١) سورة مرمي آية : ٦٥.
(٢) أخرجه البخاري (١٣١٩)، ومسلم (٢٦٥٨).     (٣) فتح الباري البن حجر - فيما نقله عن أبي شامة - (٣٣٩/١٠).

(٤) شرح الطحاوية(ص ٢٧٢).                               
(٦) أخرجه مسلم (٣٨٢).                             ِة».  (٥) كما في رواية عند مسلم (٢٦٥٨)، وجاء عند الترمذي (٢١٣٨) بلفظ: «ُكلُّ َمْولُوٍد ُيوَلُد على اْملِلَّ

(٧) حاشية ابن القيم (٣١٦/١٢-٣١٨).  (٨) تيسير العزيز احلميد لسليمان بن عبداهللا بن محمد بن عبدالوهاب (ص ٢٠٥).
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عنوان 
الدرس

رقم 
النشاط

الهدف الذي يخدمه 
آلية التنفيذالنشاط

ــد
ـــــ

حيــ
لتو

ا

١

 ≈∏Y á∏ãeCG ÖdÉ£dG èàæà°ùj ¿CG
.ó«MƒàdG ´GƒfCG

 .á«fCÉàe IAGôb á©£≤dG IAGôb ≈∏Y ÜÓ£dG º∏©ŸG ¬Ñæj ●
 á«HƒHôdG ó«MƒàH á≤∏©àŸG •É≤ædG ¢†©H º∏©ŸG πé°ùj ●
 ÜÓ£dG  õØëjh  ,IQƒ`Ñ°ùdG  ≈∏Y  á`«`gƒdC’G  ó`«Mƒ`Jh

.ójõŸG êGôîà°S’

٢
 ‘ π°UC’G ¿CG ÖdÉ£dG º¡Øj ¿CG

.kGóMƒe ódƒj ¿CG ¿É°ùfE’G
 øe  ÉgógÉ°Th  IóFÉØdG  áHÉàc  ‘  ÜÓ£dG  º∏©ŸG  ™HÉàj

.åjó◊G

٣

 πc  ≈`̀∏`̀Y  ÜÓ``£``dG  π`̀ã`̀Á  ¿CG
 áKÓãH  ó«MƒàdG  ´Gƒ`̀fCG  øe ´ƒf

.á∏ãeCG

 øe  ´ƒf  πc  ∞jô©J  ôcòJ  ÜÓ£dG  øe  º∏©ŸG  Ö∏£j  ●
.ó«MƒàdG ´GƒfCG

.¢ü°üîŸG ∫hó÷G ‘ ´ƒf πc á∏ãeCG ÜÓ£dG Öàµj ●
.º¡JÉHÉLEG áë°U øe ócCÉàjh ÜÓ£dG º∏©ŸG ™HÉàj ●
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١- جهاز عرض فوق الرأس.    
٢- جهاز حاسب آلي: يعرض من خالله باستخدام برنامج عرض الشرائح  (البوربوينت) 

تعريف التوحيد وأنواعه الثالثة، وحديث أبي هريرة ‹.
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ُة ا

ْحَد
لِو

ا

áِـ HُــوHِـيَّ tôـوِحــيـُد الـ nJ »``fÉ`ã``dG ¢SQó```dG

معرفة  توحيد الربوبية واإلقرار به ال يكفي للحكم بإسالم العبد.

1 أن يدرك الطالب معنى توحيد الربوبية.
2 أن يعلم الطالب أن توحيد الربوبية قد أقّر 

به الكفار.
3 أن يستدل الطالب على توحيد الربوبية.

1 تعريف توحيد الربوبية.
2 إقرار الكفار بتوحيد الربوبية ودليل ذلك.

1 االعتقاد الجازم أن اهللا رب كل شيء ومالكه.
2 اإلقرار بربوبية اهللا وحده، مع عبادة غيره ال ينجي من النار.
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الواردة  األسئلة  المعلم  يستخدم  مدخل:  
في التمهيد، ويناقشهم فيها.

 العنصر األول:
في  الـــواردة  األسئلة  على  اإلجابة  خــالل  من 
طالبه  مع  االنتقال  المعلم  يستطيع  التمهيد 

لتعريف توحيد الربوبية.
الرب   بــأن اهللا عــز وجــل  هــو  أي أن مــن يقر 
الخالق المالك المدبر فإنه قد أثبت نوعًا من 

التوحيد.
ويقوم بعرض تعريف توحيد الربوبية.

العنصر الثاني:
يلقي على طالبه هذا السؤال: لو سألت كافراً 

من الذي يرزقك؟
بتوحيد  ــرون  ــق ي ــهــم  أن ـــى  إل مــعــهــم  ويــصــل 

الربوبية.
العنصر الثالث:

الكفار  إقــرار  في  الــواردة  اآلية  المعلم  يعرض 
دلت  الذي  في  ويناقشهم  الربوبية،  بتوحيد 

اآلية على إقرارهم به من مسائل الربوبية.
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يُد
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ى : 

ألوَل
ُة ا

ْحَد
لِو

ا

توحيد الربوبية وامللك: وهو اإلقرار بأن اهللا تعالى رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه، وأنه 
احمليي املميت النافع الضار، املتفرد بإجابة الدعاء عند االضطرار، الذي له األمر كله وبيده اخلير 

كله، القادر على ما يشاء، ليس له في ذلك شريك ويدخل في ذلك اإلميان بالقدر (١).
وميكن أن نعّرف توحيد الربوبية: بأنه إفراد اهللا - عز وجل - باخللق، وامللك، والتدبير. 

 ،(٢)˝ ˚ تعالى:  قال  اهللا،  إال  أنه ال خالق  اإلنسان  يعتقد  أن  باخللق:  فإفراده 
فهذه اجلملة تفيد احلصر لتقدمي اخلبر؛ إذ إن تقدمي ما حقه التأخير يفيد احلصر، وقال تعالى: 
باهللا؛  اخللق  اختصاص  تفيد  اآلية  فهذه  ؛   (٣)˝ ˚

ألن االستفهام فيها مشرب معنى التحدي.
وأما إفراد اهللا بامللك:

 ،(٤)˝ فأن نعتقد أنه ال ميلك اخللق إال خالقهم؛ كما قال تعالى: ˚
.(٥)˝ وقال تعالى: ˚

˚ تــعــالــى:  كــقــولــه  اهللا؛  لغير  امللكية  ــبــات  إث مــن  ورد  مــا  ـــا  وأم
˝(٧)، فهو ملك  ˝(٦)، وقال تعالى: ˚
محدود ال يشمل إال شيئًا يسيراً من هذه املخلوقات؛ فاإلنسان ميلك ما حتت يده، وال ميلك ما 
حتت يد غيره، وكذا هو ملك قاصر من حيث الوصف؛ فاإلنسان ال ميلك ما عنده متام امللك، 
ولهذا ال يتصرف فيه إال على حسب ما أذن له فيه شرعًا، فمثًال: لو أراد أن يحرق ماله، أو يعذب 

حيوانه؛ قلنا: ال يجوز، أما اهللا -سبحانه- فهو ميلك ذلك كله ملكًا عامًا شامًال.
إفراد اهللا بالتدبير: فهو أن يعتقد اإلنسان أنه ال مدّبر إال اهللا وحده؛ كما قال تعالى: ˚ وأما 

.(٨)˝
وأمـــا تدبير اإلنســـان؛ فمحصور مبـــا حتت يده، ومحصور مبا أذن له فيه شـــرعًا، وهذا القســـم من

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) تيسير العزيز احلميد (ص ٢٦-٢٧).                               (٢) سورة األعراف آية : ٥٤.

(٣) سورة فاطر آية : ٣.                                                       (٤) سورة آل عمران آية : ١٨٩.
(٥) سورة املؤمنون آية : ٨٨.                                                (٦) سورة املؤمنون آية : ٩.

(٧) سورة النور آية : ٦١.                                                    (٨) سورة يونس آية : ٣١-٣٢.
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التوحيد لم يعارض فيه املشركون الذين بعث فيهم الرسول ˜، بل كانوا مقرين به، قال تعالى: 
اهللا  بأن  يقّرون  فهم   ،(١)˝ ˚

هو الذي يدبر األمر، وهو الذي بيده ملكوت السماوات واألرض، ولم ينكره أحد معلوم من بني آدم.
فلم يجحد أحد توحيد الربوبية، ال على سبيل التعطيل وال على سبيل التشريك، إال ما حصل من 
فرعون؛ فإنه أنكره على سبيل التعطيل مكابرة؛ فقد عطل اهللا من ربوبيته وأنكر وجوده، قال تعالى 

  ˚  ،(٢)˝ ˚ عنه:  حكاية 
˝(٣). وهذا مكابرة منه ألنه يعلم أن الرب غيره؛ كما قال تعالى:

˝(٤)، وقال تعالى حكاية عن موسى وهو يناظره:  ˚
˝(٥) ؛ فهو في نفسه مقر بأن الرب هو اهللا  ˚

عز وجل (٦).
وهـــذا التوحيـــد -أي: الربوبيـــة- ال يكفـــي العبد في حصول اإلســـالم، بل ال بـــد أن يأتي مع ذلك 
بالزمـــه وهـــو توحيد األلوهيـــة؛ ألن اهللا تعالى حكى عن املشـــركني أنهم مقرون بتوحيـــد الربوبية هللا 

˚ تــــعــــالـــــى:  قـــال  وحـــده، 

تـــعــــــالـــى:  وقـــــــــال   ˝ ˚ تـــعــــــــالـــى:  وقـــــــــال 
˝ وقال تعالى:  ˚
˝ اآلية، فهم كانوا يعلمون أن جميع ذلك هللا وحده ولم يكونوا بذلك  ˚
˝ قال مجاهد في اآلية: إميانهم  مســـلمني بل قال تعالى: ˚
بـــاهللا قولهم إن اهللا خلقنا ويرزقنا ومييتنا، فهذا إميان مع شـــرك عبادتهـــم غيره رواه ابن جرير وابن أبي 
حامت، عن ابن عباس وعطاء والضحاك نحو ذلك، فتبني أن الكفار يعرفون اهللا ويعرفون ربوبيته وملكه 
وقهـــره وكانوا مـــع ذلك يعبدونه ويخلصون لـــه أنواعًا من العبادات كاحلج والصدقـــة والذبح والنذر 
عون أنهم على ملة إبراهيم عليه الســـالم فأنزل اهللا تعالى:  والدعـــاء وقت االضطرار ونحو ذلك، ويدَّ
يؤمـــن  وبعضهـــم   ،˝ ˚

بالبعث واحلساب وبعضهم يؤمن بالقدر(٧).
املخلوقات تدل على خالقها:

املخلوقات تدل على عظمته سبحانه، وعلى أنه سبحانه هو املستحق للعبادة (٨).
ــاده  ــب ع ــــال جــمــيــع  وع اهللا جـــل  ــــر  أم  ˝ ˚ تـــعـــالـــى:  ــــال  ق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) سورة الزخرف آية : ٩.               (٢) سورة النازعات آية : ٢٤.              (٣) سورة الشعراء آية : ٢٣-٢٤.
(٤) سورة النمل آية : ١٤.                (٥) سورة اإلسراء آية : ١٠٢.              (٦) القول املفيد (١١/١-١٥).

(٧) تيسير العزيز احلميد (ص/٢٦-٢٧)، وانظر : شرح العقيدة الطحاوية (٧٩/١)، وتلخيص كتاب االستغاثة (٣٥٨/١)، 
ومنهاج السنة النبوية (٢٨٩/٣) و (٣٢٧/٥).             (٨) شرح ثالثة األصول للشيخ عبد العزيز بن باز (ص٢٥).
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ــة عــلــى عــظــم خالقها  ــدال ال املــخــلــوقــات  مــن  ــســمــاوات واألرض  ال فــي  ـــاذا خــلــق  م يــنــظــروا  أن 
ـــك بقوله:  ــه وجـــاللـــه واســتــحــقــاقــه ألن يــعــبــد وحــــده جـــل وعــــال، وأشـــــار ملــثــل ذل وكــمــال

.(١)

وكثيراً ما يرشد اهللا تبارك وتعالى عباده إلى االستدالل على معرفته بآياته الظاهرة من املخلوقات 
الدالة  اآليــات  من  فيها  أي:   (٢)˝ ˚ تعالى:  قال  كما  والسفلية  العلوية 
على عظمة خالقها وقدرته الباهرة مما قد ذرأ فيها من صنوف النبات واحليوانات واملهاد واجلبال 
والقوى  اإلرادات  من  عليه  جبلوا  وما  وألوانهم  الناس  ألسنة  واختالف  والبحار  واألنهار  والقفار 
من  تركيبهم  في  وما  والشقاوة  والسعادة  واحلركات  والفهوم  العقول  في  التفاوت  من  بينهم  وما 
احلكم في وضع كل عضو من أعضائهم في احملل الذي هو محتاج إليه فيه ولهذا قال عز وجل: 

.(٣)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) أضواء البيان (١٦٣/٢).
(٢)  سورة الذاريات آية : ٢٠.
(٣) سورة الذاريات آية : ٢١.

التي  التمهيد على الطالب، ولعرض اآلية  الرأس: لعرض أسئلة   جهاز عرض فوق 
تدل على إقرار الكفار بتوحيد الربوبية.
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عنوان 
الدرس

رقم 
النشاط

الهدف الذي يخدمه 
آلية التنفيذالنشاط

بية
ربو

د ال
حي

تو

١

 á∏ãeCG  ÖdÉ£dG  §Ñæà°ùj  ¿CG
 øe ó`̀«`̀Mƒ`̀à`̀dG ´Gƒ````fCG ≈`̀∏`̀Y

 . ájB’G

. ájB’G IAGôb ÜÓ£dG øe º∏©ŸG Ö∏£j ●
 ∫É©aCG  ≈∏Y  á∏ãeCG  •ÉÑæà°SG  ÜÓ£dG  øe  º∏©ŸG  Ö∏£j  ●

 .( á«HƒHôdG ó«MƒJ) ≈dÉ©Jh ¬fÉëÑ°S ÜôdG
 ‘ áLôîà°ùŸG á∏ãeC’G áHÉàc ÜÓ£dG øe º∏©ŸG Ö∏£j  ●

 . É¡©°Vƒe
. ÜÓ£dG äÉHÉLEG áë°U øe º∏©ŸG ócCÉàj ●

٢

 Ée  Ö`̀dÉ`̀£`̀dG  êôîà°ùj  ¿CG
 øe á«gƒdC’G ó«MƒàH ≥∏©àj

  . ÚØjô©àdG

. •É°ûædG IAGôb ÜÓ£dG øe º∏©ŸG Ö∏£j ●
 ‘  áªLÎdG  º¡ah  IAGô`̀b  ÜÓ£dG  øe  º∏©ŸG  Ö∏£j  ●

  .•É°ûædG
 .äÉZGôØdG ∫ÉªcEG ÜÓ£dG øe º∏©ŸG Ö∏£j ●

 .É¡fÉµe ‘ ÉgƒÑàµjh ÚàªLÎdG øe óFGƒØdG ÜÓ£dG ÚÑj ●
. ÜÓ£dG äÉHÉLEG áë°U øe º∏©ŸG ócCÉàj ●
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áــ ـوِحــيـُد ا’Cُُلــوgِــيَّ nJ å`dÉ`ã`dG ¢SQó```dG

1 أن ُيعّرف الطالب توحيد األلوهية.
2 أن يعدد الطالب بعض األمثلة على توحيد 

األلوهية.

1 معنى توحيد األلوهية.
2 أمثلة على توحيد األلوهية.

إن إفراد اهللا بالعبادة ونبذ الشرك هو حقيقة توحيد العبادة.

 معرفة توحيد األلوهية والتمثيل عليه.

أن يعدد الطالب بعض األمثلة على توحيد 
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الموجود  التمهيد  استثمار  بعد  مدخل: 
في كتاب الطالب يمكن أن يسأل المعلم عن 

توحيد الربوبية وتوحيد العبادة.
تعريف  كتابة  المفيد  من  األول:  العنصر 
توحيد األلوهية والربوبية على السبورة، ومناقشة 

الطالب في الفرق بين النوعين من التوحيد.
العنصر الثاني: 

اهللا  لتوحيـد  أمثلة  ذكر  الطالب  من  اطلب 
بالعبادة، مع توضيح األمثلة الموجودة في الكتاب 

واألدلة عليها.

الموجود  التمهيد  استثمار  بعد   
في كتاب الطالب يمكن أن يسأل المعلم عن 

تعريف  كتابة  المفيد  من   
توحيد األلوهية والربوبية على السبورة، ومناقشة 

اهللا  لتوحيـد  أمثلة  ذكر  الطالب  من  اطلب 
بالعبادة، مع توضيح األمثلة الموجودة في الكتاب 

توحيد األلوهية، ويقال له: توحيد العبادة؛ فباعتبار صرفه هللا يسمى: توحيد األلوهية، وباعتبار صدوره 
من املسلم يسمى: توحيد العبادة، وهو إفراد اهللا - عز وجل - بالعبادة.

.(١)˝ فـاملستحـق للعبـــادة هـو اهللا تعـالـى، قال تعالى:˚
وتوحيـــد األلوهيـــة: املبنـــي علـــى إخـــالص التألّـــه هللا تعالـــى مـــن احملبـــة واخلـــوف والرجـــاء والتـــوكل 
والرغبـــة والرهبـــة والدعـــاء هللا وحـــده، وينبنـــي علـــى ذلـــك إخـــالص العبـــادات كلهـــا ظاهرهـــا وباطنها 
هللا وحـــده ال شـــريك لـــه، ال يجعـــل فيهـــا شـــيئًا لغيـــره، ال مللـــك مقـــرب وال لنبـــي مرســـل فضًال عن 
غيرهمـــا، وهـــذا التوحيـــد هـــو الـــذي تضمنـــه قولـــه تعالـــى: ˚5432˝، 
تــعــالـــى:  وقـولـــه   ،˝ponmlkjih˚:تعالـــى وقــولـــه 
وقولــــــه   ˝¾½¼»º¹¸¶µ´³²±°¯®¬˚
،˝M����L�� �K��J���IH���G��F��E��D��C��B��A   ˚  : تـعــــالـــى 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) سورة لقمان آية : ٣٠.          
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وقـــــــــــــــــــــــــــولـــــــــــــــــــــــــــه   ،˝ÐÏÎÍ˚ ـــى:  ـــال ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــع ت ــــه  ـــــ ـــــ ــــول وق
 ، ˝CBA@?=><;:9876˚ : لى تعــــــا
تكون  أن  التوحيد:  بهذا  اهللا  ˚VUTSR˝(١).فإفراد  وقـــــــولـــــــه: 
|˚ تــــعــــالــــى:  قــال  شــرع،  مبا  وتعبده  وتعظيمًا،  محبة  بالتذلّل؛  تفرده  وحــده  هللا  عبداً 
('&˚ تــعـــــــــــــــــالـــــــــــى:  ـــــال  ـــ ـــ ـــ وقـــ  .(٢)˝dcba`_~}

ألنـه  اإلله  فهو  له؛  األلوهية  لثبوت  كالتعليل  العاملني  رب  بأنه  سبحانه  فوصفه  ؛   (٣)˝)
˚tsrqponml˝(٤)؛  تعـالـى:  وقـــــال  العامليـن،  رب 
إلهًا  للفناء  اآليل  احلــادث  املخلوق  جتعل  أن  الّسفه  من  للعبادة.إذ  املستحق  هو  باخللق  فاملنفرد 
تأتي  أن  فه  السَّ فمن  بإمداد،  وال  بإعداد  وال  بإيجاد  ال  ينفعك  لن  احلقيقة  في  فهو  تعبده؛ 
إلى  بحاجة  لست  وأنت  دعائك،  إلى  بحاجة  وهو  وتعبده،  تدعوه  رميمًا  صار  إنسان  قبر  إلى 
تعالى:    وقــال   .(٥) لغيره؟!  ميلكه  فكيف  ضـــراً؛  وال  نفعًا  لنفسه  ميلك  ال  فهو  تــدعــوه؛  أن 
xwvutsrqponmlkji˚

y˝ ذكر جل وعال في هذه اآلية الكرمية أنه سخر خللقه خمسة أشياء عظام، فيها من 
عظيم نعمته ما ال يعلمه إال هو، وفيها الدالالت الواضحات ألهل العقول على أنه الواحد املستحق 
ألن يعبد وحده، واخلمسة املذكورة هي: الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم، وكّرر في القرآن 

ذكر إنعامه بتسخير هذه األشياء، وأنها من أعظم أدلة وحدانيته واستحقاقه للعبادة وحده(٦).
فاهللا هو املستحق للعبادة؛ ألنه الذي فطرني وخلقني ورزقني وإليه مآل جميع اخللق فيجازيهم بأعمالهم، 
فالذي بيده اخللق والرزق واحلكم بني العباد في الدنيا واآلخرة هو الذي يستحق أن يعبد ويثنى عليه 

وميجد دون من ال ميلك نفعًا وال ضراً وال عطاء وال منعًا وال موتًا وال حياًة وال نشوراً (٧).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) تيسير العزيز احلميد (ص ٢٨).       (٢) سورة اإلسراء آية : ٢٢.        (٣) سورة الفاحتة آية :٢.

(٤) سورة البقرة آية : ٢١.                       (٥) القول املفيد (١٧/١).        (٦) أضواء البيان (٣٤٠/٢).
(٧) تفسير السعدي (٦٩٤).

١- استخدام الشفافيات في عرض اآليات واألحاديث.
٢- لوحة جيوب تتضمن بعض أفعال اهللا عز وجل وأفعال العباد، ليقوم الطالب بوضع كل 

فعل أمام نوع التوحيد الذي يناسبه.   
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عنوان 
الدرس

رقم 
النشاط

الهدف الذي 
آلية التنفيذيخدمه النشاط

هية
أللو

د ا
وحي

ت

١

 ÖdÉ£dG  »`̀£`̀©`̀j  ¿CG
 ó«MƒJ   ≈`̀ ∏`̀Y  á`̀ ∏`̀ ã`̀eCG
 äÉ``jB’G ø`̀e á`̀«`̀gƒ`̀dC’G

 . áÁôµdG

 . ÜÓ£dG ≈∏Y áÁôµdG äÉjB’G º∏©ŸG CGô≤j ●
 . ájBG πc ‘ äGOÉÑ©dG ≈∏Y á∏ãeCG êGôîà°SG ÜÓ£dG øe º∏©ŸG Ö∏£j ●

 . É¡©°Vƒe ‘ áLôîà°ùŸG á∏ãeC’G áHÉàc ÜÓ£dG øe º∏©ŸG Ö∏£j ●
 . ÜÓ£dG äÉHÉLEG áë°U øe º∏©ŸG ócCÉàj ●

٢

 ÖdÉ£dG  §Ñæà°ùj  ¿CG
 ´Gƒ`````̀fCG ≈``̀∏``̀Y á``̀∏``̀ã``̀eCG
 IQƒ°S  ø``e  ó`̀«`̀Mƒ`̀à`̀dG

 . á–ÉØdG

. á–ÉØdG IQƒ°S IAGôb ÜÓ£dG øe º∏©ŸG Ö∏£j ●
 á«HƒHôdG  ó«MƒJ  ≈∏Y  á∏ãeCG  •ÉÑæà°SG  ÜÓ£dG  øe  º∏©ŸG  Ö∏£j  ●

 . IQƒ°ùdG øe äÉØ°üdGh AÉª°SC’G ó«MƒJh á«gƒdC’G ó«MƒJh
 ‘ É¡©°Vƒe ‘ áLôîà°ùŸG á∏ãeC’G áHÉàc ÜÓ£dG øe º∏©ŸG Ö∏£j ●

 . ∫hó÷G
. ÜÓ£dG äÉHÉLEG áë°U øe º∏©ŸG ócCÉàj ●

٣

 ÖdÉ£dG  ∞æ°üj  ¿CG
 ‘ IQƒ`̀cò`̀ŸG ∫É`̀©`̀aC’G
 É¡©°VGƒe  ‘  ∫É`̀ ã`̀ ŸG

 .áë«ë°üdG

. •É°ûædG IAGôb ÜÓ£dG øe º∏©ŸG Ö∏£j ●
 É¡©°VGƒe  ‘  IQƒ`̀cò`̀ŸG  ∫É`̀©`̀aC’G  ™jRƒJ  ÜÓ£dG  øe  º∏©ŸG  Ö∏£j  ●

  . áë«ë°üdG
 . É¡©°Vƒe ‘ ∫É©aC’G áHÉàc ÜÓ£dG øe º∏©ŸG Ö∏£j ●

. ÜÓ£dG äÉHÉLEG áë°U øe º∏©ŸG ócCÉàj ●
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áــ ــوِحــيــد ا’Cُُلــوgِــيَّ nJ áُــ ــيَّ uªـ ngnCا ™````HGô``dG ¢SQó```dG

1 أن يدرك الطالب أهمية توحيد األلوهية.
أدلة أهمية توحيد  الطالب على بعض  أن يتعرف   2

األلوهية.
3 أن يستنتج الطالب أن جميع األعمال ال تقبل إال 

بالتوحيد.

أهمية توحيد األلوهية.

1 تحقيق توحيد العبادة سبب دخول الجنة.
2 من أشرك مع اهللا لم يوحده في ألوهيته.

أن جميع األعمال ال تقبل إال بالتوحيد.

أدلة أهمية توحيد  الطالب على بعض  أن يتعرف 

أن يستنتج الطالب أن جميع األعمال ال تقبل إال 

مدخل:
توحيد  أهمية  األدلة حول  المناسب عرض  من 
األلوهية على السبورة وسؤال الطالب ماذا تفهم من 

هذه اآليات؟ وعلى ماذا تدل؟
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سبحانه  ــه  ــادت ــب ــع ل إال  واإلنــــــس  الـــجـــن  ــق  ــاخــل م اهللا  أن  ــطــالب  ــل ل يــبــيــن  األول:  العنصر 
تعالى:  اهللا   قـــــال  ـــه،  ـــادت ـــب ع عــــن  غـــنـــي  اهللا  وأن  هللا،  الـــمـــحـــتـــاج  هــــو  الـــعـــبـــد  وأن  ـــى،  ـــال ـــع وت
XWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC˚

.(١)˝ZY
عليهم  ـــزل  وأن ــســالم-  وال الــصــالة  -عليهم  الــرســل  أرســـل  إنــمــا  اهللا  أن  بــيــان  الثاني:   العنصر 
تعالى:  اهللا  ــال  ق ــه،  ب اإلشــــراك  مــن  الــنــاس  ولتحذير  وتــعــالــى،  وحـــده سبحانه  عــبــادتــه  الــكــتــب، ألجــل 

.(٢)˝NMLKJIHGFED˚
العنصر الثالث: 

من خالل األدلة بين للطالب أن التوحيد شرط لقبول العمل.
 اجعل الطالب يستنتج أهمية التوحيد في األدلة التي لم ُيبّين فيها تلك األهمية، ومن المناسب 
إعطاء الطالب بعض المعينات على اإلجابة، مثل: التركيز على الشاهد في الحديث، مثل قوله ˜: 

«حرم على النار»، «فبشره بالجنة».
 التركيز على مفهوم أن األعمال الخيرية والصالحة التقبل من الشخص إال إذا كان موحداً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) سورة الذاريات اآليات : (٥٦-٥٧-٥٨).

(٢) سورة النحل آية : ٣٦.
(٣) تيسير العزيز احلميد ( ص ٢٨)، وينظر: معارج القبول (٤٨١/٢)، وتلخيص كتاب االستغاثة (٢٩٠/١).

ال  قـــول:  معنى  ــو  وه ــا،  وآخــره الــرســل  دعـــوة  أول  ــو  وه  - األلــوهــيــة   التوحيد -أي:  وهـــذا 
أنواع  وجميع  والتعظيم  واإلجـــالل  واخلشية  باحملبة  املعبود  املــألــوه  هــو  ــه  اإلل فــإن  اهللا،  إال  إلــه 
ــادة، وألجـــل هـــذا الــتــوحــيــد ُخــلــقــت اخلــلــيــقــة، وأرســلــت الــرســل، وأنــزلــت الكتب،  ــب ــع ال
ــار، قـــال اهللا  ــن ــداء أهـــل اجلــنــة وأشــقــيــاء أهـــل ال ــنــاس إلـــى مــؤمــنــني وكــفــار وســع ــتــرق ال وبـــه اف
أمر  أول  فهذا   ،˝vutsrqponml˚:تعالى
 ˝BA@?>=<;:98765 في القرآن، وقال تعالى:̊ 

فهذه دعوة أول رسول بعد حدوث الشرك (٣).
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) سورة الذاريات اآليات : (٥٦-٥٧-٥٨).

(٢) سورة النحل آية : ٣٦.
(٣) تيسير العزيز احلميد ( ص ٢٨)، وينظر: معارج القبول (٤٨١/٢)، وتلخيص كتاب االستغاثة (٢٩٠/١).

عنوان 
الدرس

رقم 
النشاط

الهدف الذي يخدمه 
آلية التنفيذالنشاط

يــة
وهـ

أللــ
د ا

ــيـ
وح

ة تــ
يـــ

هـم
أ

١

 ÚH  Ö`̀ dÉ`̀£`̀ dG  §``Hô``j  ¿CG
 IóFÉØdGh  á`̀Áô`̀µ`̀dG  á``̀ jB’G

  .É¡æe á£Ñæà°ùŸG

 .•É°ûædG IAGôb ÜÓ£dG øe º∏©ŸG Ö∏£j ●
 IóFÉØdGh  ájBG  πc  ÚH  §HôdG  ÜÓ£dG  øe  º∏©ŸG  Ö∏£j  ●

 .É¡æe á£Ñæà°ùŸG
 .ÜÓ£dG äÉHÉLEG áë°U øe º∏©ŸG ócCÉàj ●

٢

 á∏ãeCG  Ö`̀dÉ`̀£`̀dG  ô`̀cò`̀j  ¿CG
 .á«gƒdC’G ó«MƒJ ≈∏Y

.º¡FÓeR ™e •É°ûædG IAGôb ÜÓ£dG øe º∏©ŸG Ö∏£j ●
 ó«MƒJ ≈∏Y á∏ãeCG  áKÓK ôcP ÜÓ£dG øe º∏©ŸG Ö∏£j ●

.á«gƒdC’G
 . É¡©°Vƒe ‘ á∏ãeC’G áHÉàc ÜÓ£dG øe º∏©ŸG Ö∏£j ●

.ÜÓ£dG äÉHÉLEG áë°U øe º∏©ŸG ócCÉàj ●

لعرض  الرأس  فوق   جهاز عرض 
كتاب  فـــي  ــــــواردة  ال األدلـــــة 

الطالب.



36 

áِ وِحيد ا’Cُلوgِيَّ nJ øeِ QِÉ َّØµُال ∞ُbِو ne ¢ù``eÉ``î``dG ¢SQó```dG

من  الكفار  موقف  الطالب  يــدرك  أن   1
توحيد األلوهية.

أنكر  مــن  حكم  الــطــالــب  يستنتج  أن   2
توحيد األلوهية.

1 موقف الكفار من توحيد األلوهية.
2 حكم من أنكر توحيد األلوهية، ومصيره        

في اآلخرة.

1 الشرك مآله وخيم وعقابه النار.
2 من أشرك في عبادة اهللا استحق عقابه، مهما قال أو فعل من الخير.

لم ينفع المشركين معرفتهم باهللا رب كل شيء، وذلك بسبب شركهم في العبادة.
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العنصر األول:
 من المناسب التركيز على اآليات التي وردت في كتاب الطالب، مع بيان موقف الكفار من توحيد 

األلوهية.

العنصر الثاني: 
يوضح للطالب من خالل اآلية أن حكم 
صرف العبادة لغير اهللا حكَم من أنكر التوحيد، 
ومن  واآلخرة،  الدنيا  في  الشرك  وخطورة 

المناسب ربط ذلك باآليات واآلحاديث.

 - العبادة  توحيد  أي:   - القسم  وهذا 
كفر به وجحده أكثر اخللق (١)، فأتباع 
الرسل قّلة، قال ˜: «فرأيت النبي ومعه 
والرجالن،  الرجل  ومعه  والنبي  الرهط، 

والنبي ليس معه أحد» (٢) (٣).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) القول املفيد (١٧/١)، وانظر: كشف الشبهات (١٥٦/١).
(٢) أخرجه البخاري (٥٤٢٠)، ومسلم (٢٢٠).

(٣) القول املفيد (١٧/١).
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عنوان 
الدرس

رقم 
النشاط

الهدف الذي يخدمه 
آلية التنفيذالنشاط

هية
أللو

د ا
حي

 تو
من

فار 
الك

ف 
موق

١

 ∫ÉM ÚH ÖdÉ£dG ¿QÉ≤j ¿CG
 ¬dÉMh  É«fódG  ‘  ∑ô°ûŸG

  .IôNB’G ‘

 .•É°ûædG IAGôb ÜÓ£dG øe º∏©ŸG Ö∏£j ●
 É«fódG ‘ Úcô°ûŸG ∫ÉM ôcP ÜÓ£dG øe º∏©ŸG Ö∏£j ●

. IôNB’G ‘ º¡dÉMh
 ‘ º¡dÉMh É«fódG ‘ Úcô°ûŸG ∫ÉM ÚH ÜÓ£dG ¿QÉ≤j ●

 .IôNB’G
.∫hó÷G ‘ ¬«dEG Gƒ∏°UƒJ Ée ÜÓ£dG Öàµj ●
 . ÜÓ£dG äÉHÉLEG áë°U øe º∏©ŸG ócCÉàj ●

٢

 ÚH  Ö`̀dÉ`̀£`̀dG  ¿QÉ``≤``j  ¿CG
 ó«MƒJ  øe  QÉØµdG  ∞bƒe
 øe º`̀¡`̀Ø`̀bƒ`̀eh á`̀«`̀Hƒ`̀Hô`̀dG

  . á«gƒdC’G ó«MƒJ

 .•É°ûædG IAGôb ÜÓ£dG øe º∏©ŸG Ö∏£j ●
 ó«MƒJ øe QÉØµdG ∞bƒe ôcP ÜÓ£dG øe º∏©ŸG Ö∏£j ●

.á«gƒdC’G ó«MƒJ øe º¡Øbƒeh á«HƒHôdG
. ∫hó÷G ‘ ¬«dEG Gƒ∏°UƒJ Ée ÜÓ£dG Öàµj ●

 . ÜÓ£dG äÉHÉLEG áë°U øe º∏©ŸG ócCÉàj ●

١- جهاز عرض فوق الرأس يعرض اآليتني 
الواردتني في كتاب الطالب.

الناس  ممارسة  لعرض  احلاسوب  جهاز   -٢
لبعض العبادات.
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الِوْحَدُة الثانية

Iُ nOÉـ nÑالـِ©ـ
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Iُ nOÉـــ nÑالـــِ©ـــ ¢SOÉ``°ù``dG ¢SQó```dG

فهم معنى العبودية وكيف يكون تحقيقها. 

1 أن يتعرف الطالب على معنى العبادة.
2 أن يدرك الطالب من هو المستحق للعبادة.

1 تعريف العبادة.
2 كيف نحقق العبادة في حياتنا؟

3 من عمل الطاعات وترك المحرمات خوفًا 
من اهللا فهو ممن عبد اهللا.

العبادة  في اللغة: مأخوذة من التعبيد وهو التذليل، ومنه قولهم: طريق معبد، أي مذلل للسالكين 
قد ُأزيل عنه األحجار واألشجار المؤذية(١).

(١) القول المفيد (٣٤٥/١).

أن يدرك الطالب من هو المستحق للعبادة.

من عمل الطاعات وترك المحرمات خوفًا 
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وامتثل  اهللا،  عبد  من  هو  الحق  المؤمن 
أوامره واجتنب نواهيه، طاعة لـه.

المدخل: 
يقترح أن يبدأ الدرس بالتمهيد المذكور 
في الكتاب أو بسؤال الطالب من صلى منكم 
الفجر هذا اليوم في جماعة؟ ثم يبدأ الدرس 
بتوضيح مفهوم العبادة، أو عرض قصة مناسبة 

للدرس لجذب انتباه الطالب.
مفهوم  تعميق  على  التركيز  المهم  من 
قبول  شــروط  وتوضيح  شامل،  ــه  وأن العبادة 

العمل الصالح.
العنصر األول:

 يناقش المعلم الطالب: من يوضح لنا 
توضيح  هناك  يكون  وبعدها  العبادة؟  معنى 
وشرح لمعنى العبادة، وأنها اسم جامع لجميع 
المحبة،  الثالثة :  أركانها  بيان  األعمال، مع 

والخوف، والرجاء.
العنصر الثاني:

 من خالل توضيح مفهوم العبادة للطالب 
ودعوته للتأمل في السماوات واألرض وعظيم 
خلقها. اجعل الطالب يستنتج أن خالق هذه 
وتعالى،  سبحانه  اهللا  هو  العظام  المخلوقات 
فهو المستحق للعبادة وحده، وأن اهللا ال يقبل 

عمًال أشرك معه فيه غيره.
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العبادة هي توحيد اهللا، وطاعته، واّتباع شريعته، وتعظيم أمره ونهيه قوًال وعمًال (١).
قال شيخ اإلسالم في تعريف العبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه اهللا ويرضاه من األقوال واألعمال 
الوالدين،  وبر  األمانة،  وأداء  احلديث،  وصدق  واحلج،  والصيام،  والزكاة،  كالصالة،  والظاهرة؛  الباطنة 
وصلة األرحام، والوفاء بالعهود، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، واجلهاد للكفار واملنافقني، واإلحسان 
إلى اجلار واليتيم واملسكني واململوك من اآلدميني والبهائم، والدعاء، والذكر، والقراءة وأمثال ذلك من 
العبادة، وكذلك حب اهللا ورسوله، وخشية اهللا واإلنابة إليه، وإخالص الدين له، والصبر حلكمه، والشكر 
لنعمه، والرضى بقضائه والتوكل عليه، والرجاء لرحمته، واخلوف من عذابه وأمثال ذلك، فالدين كله 

داخل في العبادة (٢).
عبادتنا هللا:

واجلمع بني اخلوف والرجاء سنة اهللا وسنة ُرُسله عليهم السالم وسنة دين اإلسالم (٣)، فعبادة اهللا عز 
وجل باحلب واخلوف والرجاء توحيد وإميان، وال تتم العبادة إال باخلوف والرجاء (٤)، فالعبد املؤمن بني 

اخلوف والرجاء (٥)، فاخلوف والرجاء مبنزلة اجلناحني للعبد في سيره إلى اهللا تعالى والدار اآلخرة (٦).
التي ال يستحقها إال هو،  وكمال احلب والذل ال يصلح إال هللا وحده، فهو اإلله املستحق للعبادة 
وذلك يتضمن كمال احلب والذل واإلجالل واإلكرام والتوكل والعبادة، فالنفوس محتاجة إلى اهللا من 

حيث هو معبودها ومنتهى مرادها وبغيتها ومن حيث هو ربها وخالقها (٧).
فالعبادة ترتكز على ثالثة أشياء: احملبة، واخلوف، والرجاء.

فباحملبة والرجاء يكون امتثال األمر، وباخلوف يكون اجتناب النهي، وإن كان تارك املعصية يطلب 
الوصول إلى اهللا، ولكن هذا من الزم ترك املعصية، وليس هو األساس.

فلو سألت املسلم الذي ال يزني: ملاذا؟ لقال: خوًفا من اهللا.
ولو سألت الذي يصلي؛ لقال: طمعًا في ثواب اهللا ومحبة له.

وكل منهما مالزم لآلخرة ؛ فاخلائف واملطيع يريدان النجاة من عذاب اهللا والوصول إلى رحمته.
وهل األفضل لإلنسان أن يغلب جانب اخلوف أو يغلب جانب الرجاء؟

اختلف في ذلك:
فقيل: ينبغي أن يغلب جانب اخلوف؛ ليحمله ذلك على اجتناب املعصية ثم فعل الطاعة.

وقيل: يغلب جانب الرجاء، ليكون متفائًال، والرسول ˜ كان يعجبه الفأل (٨).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(٢) شرح قصيدة ابن القيم (٢٥٩/٢).    (١) ينظر: شرح ثالثة األصول للشيخ ابن باز (ص ٣٩).  

(٤) تيسير العزيز احلميد (ص ١٠٩).   (٣) إيثار احلق على اخللق (٣٥٤/١).   
(٦) شرح العقيدة الطحاوية (٥٨٨/١).    (٥) معارج القبول (٤٣٨/٢).    

(٨) أخرجه البخاري (٥٤٢٤)، ومسلم (٢٢٢٤). (٧) اجلواب الصحيح (٣١/٦).    
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 جهاز عرض فوق الرأس: لعرض تعريف العبادة واآليات الواردة في الدرس.

الــطــاعــة سيمنُّ  هــذه  بفعل  عليه  ــنَّ  م فــالــذي  ــرجــاء،  ال جــانــب  يغلب  الــطــاعــة:  فعل  فــي  وقــيــل 
يقول:  اهللا  ألن  اإلجابة؛  فانتظر  للدعاء،  اهللا  وّفقك  إذا  السلف:  بعض  قــال  ولهذا  بالقبول،  عليه 
˚-./10˝(١) ، وفي فعل املعصية يغلب جانب اخلوف؛ ألجل أن مينعه 

منها ثم إذا خاف من العقوبة تاب.
'&%$#"! وهذا أقرب شيء، ولكن ليس بذاك القرب الكامل ؛ ألن اهللا يقول:̊ 
أحاديث  يعارضها  اآلية  هذه  يقال  قد  لكن  منهم،  يقبل  ال  أن  يخافون  أي:   ، (٢)˝*)(
أخرى، كقوله ˜ في احلديث القدسي عن ربه: «أنا عند ظّن عبدي بي، وأنا معه حني يذكرني»(٣).

الرجاء، وفي حال الصحة يغلب جانب اخلوف، فهذه أربعة  املرض يغلب جانب  وقيل: في حال 
أقوال.

وقال اإلمام أحمد: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحداً ؛ فأيهما غلب هلك صاحبه، أي: يجعلهما 
كجناحي الطائر، واجلناحان للطائر إذا لم يكونا متساوين سقط.

وخوف اهللا تعالى درجات ؛ فمن الناس من يغلو في خوفه، ومنهم من يفرط، ومنهم من يعتدل في 
خوفه.

واخلوف العدل هو الذي يرد عن محارم اهللا فقط، وإن زدت على هذا؛ فإنه يوصلك إلى اليأس من 
روح اهللا.

ومن الناس من يفرط في خوفه بحيث ال يردعه عما نهى اهللا عنه (٤).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) سورة غافر آية : ٦٠.    

(٢) سورة املؤمنون آية :٦٠.
(٣) أخرجه البخاري (٦٩٧٠)، ومسلم (٢٦٧٥).

(٤) القول املفيد (٢٠٢/٢-٢٠٤).
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عنوان 
الدرس

رقم 
النشاط

الهدف الذي 
آلية التنفيذيخدمه النشاط

ادة
بـــ

عـــ
الـــ

١
 ÖdÉ£dG  ±ô`̀©`̀j  ¿CG

.IOÉÑ©dG ´GƒfCG
 .•É°ûædG IAGôb ÜÓ£dG øe º∏©ŸG Ö∏£j ●

 .PÉ©e É¡H ΩÉb »àdG äGOÉÑ©dG ójó– ÜÓ£dG øe º∏©ŸG Ö∏£j ●
.í«ë°üdG É¡fÉµe ‘ äÉHÉLE’G ójó– ‘ ÜÓ£dG º∏©ŸG ™HÉàj ●

٢

 ÖdÉ£dG  ∑Qó``̀j  ¿CG
 äGOÉÑ©dG ÚH ¥ôØdG

.áæWÉÑdGh IôgÉ¶dG

.øjOƒª©dG ‘ áHƒàµŸG äGQÉÑ©dG ÜÓ£dG ≈∏Y º∏©ŸG CGô≤j ●
 ΩÉbQC’G  (Ü) Oƒª©dG  ‘ GƒÑàµj  ¿CG  ÜÓ£dG  øe º∏©ŸG  Ö∏£j  ●

.(CG) Oƒª©dG ‘ É¡d áÑ°SÉæŸG
.∂dP ≈∏Y º¡©é°ûjh •É°ûædG áHÉàc ‘ ÜÓ£dG º∏©ŸG ™HÉàj  ●
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Iِ nOÉـــ nÑالـــِ©ـــ ُ́ ا nــــوfnCا ™```HÉ``°ù``dG ¢SQó```dG

1 أن يعدد الطالب أنواع العبادة. 
2 أن يفرق الطالب بين أنواع العبادة.

العبادة قسمان: 
عبادة ظاهرة، وهي: إما أقوال أو أفعال، 

وعبادة باطنة.

جميع العبادات إما أقوال أو أفعال.

كل ما كانت األفعال واألقوال المباحة بنية خالصة هللا كانت عبادة.
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يمهد للطالب بسؤال عن بعض العبادات، 
والخوف  واإلخالص،  والحج،  الصالة،  مثل: 
السبورة،  المناسب كتابتها على  اهللا، ومن  من 
ثم يسأل الطالب: ما الفرق بين العبادتين؟ ومن 

خالل إجابات الطالب يكون توضيح الدرس.
العنصر األول: يبّين للطالب معنى العبادة 
الظاهرة، وأنها سميت بذلك لكونها ظاهرة، نراها 

أمامنا أو نسمعها.
العبادة  معنى  يبين  الثاني:  العنصر 
محلها  ألن  بذلك،  سميت  وأنها  الباطنة، 
القلب، فليست ظاهرة للناس، مثل: الخوف 
من اهللا ومحبته، وكذلك إخالص العمل هللا.

وأنواع العبادة التي أمر اهللا بها مثل اإلسالم واإلميان واإلحسان ومنه الدعاء واخلوف والرجاء 
والتوكل، والرغبة، والرهبة، واخلشوع، واخلشية، واإلنابة، واالستعانة، واالستعاذة، واالستغاثة، 

والذبح، والنذر، وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر اهللا بها كّلها هللا تعالى (١).
يتعلق  ما  فكل  الباطنة،  بأعماله  اإلميان  عبادة، وهكذا  اإلسالم  أعمال  من  به  اهللا  أمر  ما  فكل 
بالقلوب داخل في العبادة، بل هو أعلى أنواع العبادة وأعظمها، فالواجب على كل مكلف إخالص 
العبادة هللا وحده، فال يدعو مع اهللا األنبياء وال األولياء وال األصنام وال األشجار وال األحجار وال 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) عقيدة الفرقة الناجية (ص ١١-١٢).
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NMLKJIHG˝. وقال  النجوم ؛ ألن العبادة حق هللا وحده، قال تعالى:̊ 
×ÖÕÔÓ ÒÑÐÏÎ˚ :تعالى: ˚5432˝، وقال تعالى

.(١) ˝ÞÝÜÛÚÙ
واحلقيقة أن العمل مركب على القلب، والناس يختلفون في أعمال القلوب أكثر من اختالفهم 
في أعمال األبدان، والفرق بينهم قصداً وذًال أعظم من الفرق بني أعمالهم البدنية؛ ألن من الناس 
من يعبد اهللا لكن عنده من االستكبار ما ال يذل معه وال يذعن لكل حق، وبعضهم يكون عنده 

ذل للحق، لكن عنده نقص في القصد، فتجد عنده نوعًا من الرياء مثًال.
فأعمال القلب وأقواله لها أهمية عظيمة، فعلى اإلنسان أن يخلصها هللا.

وأقوال القلب هي اعتقاداته، كاإلميان باهللا، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، والقدر 
خيره وشره.

وأعماله هي حتركاته، كاحلب، واخلوف، والرجاء، والتوكل،واالستعانة، وما أشبه ذلك.
والدواء لذلك: القرآن والسنة، والرجوع إلى سيرة الرسول ˜؛ مبعرفة أحواله وأقواله وجهاده 

ودعوته، هذا مما يعني على جهاد القلب.
ومن أسباب صالح القلب أن ال تشغل قلبك بالدنيا (٢).

١- جهاز عرض فوق الرأس: لعرض اآليات الواردة.
٢- لوحة جيوب تستخدم في تقومي الدرس تتضمن العبادة وأنواعها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) ينظر: شرح ثالثة األصول للشيخ عبد العزيز بن باز (ص ٤٤-٤٥).

(٢) القول املفيد (٢٩٨/١).
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عنوان 
الدرس

رقم 
النشاط

الهدف الذي 
آلية التنفيذيخدمه النشاط

ادة
بـــ

عـــ
الـــ

اع 
ــو

ـــــ
١أن

 ÖdÉ£dG  ô`̀cò`̀j  ¿CG
 ´Gƒ`````````̀fC’ á````̀∏````̀ã````̀eCG

  .IOÉÑ©dG

 .•É°ûædG IAGôb ÜÓ£dG øe º∏©ŸG Ö∏£j ●
. äGOÉÑ©dG ´GƒfC’ á∏ãeCG ôcP ÜÓ£dG øe º∏©ŸG Ö∏£j ●

 . ¬«dEG Gƒ∏°UƒJ Ée ÜÓ£dG Öàµj ●
 . ÜÓ£dG äÉHÉLEG áë°U øe º∏©ŸG ócCÉàj ●

٢

 ÚH ÖdÉ£dG õ«Á ¿CG
 IôgÉ¶dG  äGOÉÑ©dG
  . áæWÉÑdG äGOÉÑ©dGh

 .•É°ûædG IAGôb ÜÓ£dG øe º∏©ŸG Ö∏£j ●
 äGOÉÑ©dGh IôgÉ¶dG äGOÉÑ©dG õ««“ ÜÓ£dG øe º∏©ŸG Ö∏£j ●

.áæWÉÑdG
. ∫hó÷G ‘ ¬«dEG Gƒ∏°UƒJ Ée ÜÓ£dG Öàµj ●

 . ÜÓ£dG äÉHÉLEG áë°U øe º∏©ŸG ócCÉàj ●
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َدُة
ِعَبا

ال  :
َيُة 

َّاِن ث
ُة ال

ْحَد
لِو

ا

pI nOÉ``` nÑ``` p©```dG ∫ƒ`oÑ` nb •h oô`` o°T ø``eÉ`ã``dG ¢SQó```dG

1 أن يستنتج الطالب شروط قبول العبادة.
تكون  ــعــادات  ال أن  الطالب  يــدرك  أن   2

عبادات إذا نوى بها وجه اهللا.

أهمية تحقيق شروط قبول العبادة.

1 كل عمل ال بد أن يكون خالصًا هللا تعالى.
2 األعمال الصالحة ال بد أن تكون على منهج 

رسول اهللا ˜.

تدل  قصة  الطالب  كتاب  في  ورد  مدخل: 
شرط  -وهو  العبادة  شروط  من  شرط  على 
في  منها  االستفادة  المناسب  فمن  اإلخالص- 

مدخل الدرس.
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 العنصر األول:
ترسيخ مفهوم شروط قبول العمل الصالح، ومن 
وأنه  اإلخالص،  معنى  ترسيخ  يتم  النقاش  خالل 
شرط أساس للعبادة، ويمكن االستفادة من الدليل 
نحقق  كيف  وتوضيح  الطالب  كتاب  في  الوارد 

اإلخالص في حياتنا.
العنصر الثاني:

مثاًال  لهم  اضرب  المتابعة،  شرط  توضيح 
حكم  فما  ركعات،  ثالث  الظهر  صلى  بمن 
صالته، ويمكن االستفادة من حديث (المسيء 
صالته) ليكون ترسيخًا لمعنى المتابعة، ويمكن 
الطالب  كتاب  في  الوارد  الدليل  من  االستفادة 

وتوضيح كيف نحقق المتابعة للنبي ˜.

العنصر الثالث: 
من  عبادات؟  الدنيوية  األعمال  تكون  كيف 
إلى  تنقلب  دنيوية  ألمور  أمثلة  ذكر  هنا  المناسب 
عبادات إذا ُأريد بها وجه اهللا، مثل: األكل والشرب، 
ويناسب االستشهاد بحديث عمر ‹ أن النبي̃  

قال: «إنما األعمال بالنيات».

َتْبَتِغي  َنَفَقًة  ُتْنِفَق  َلْن  «ِإنَّــك   :˜ النبيُّ  وقال 
َعَليَها......»(١)   ُأِجــرَت  إال  اهللا  َوْجــَه  ِبَها 

الحديث.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) رواه البخاري (٥٦).
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َدُة
ِعَبا

ال  :
َيُة 

َّاِن ث
ُة ال

ْحَد
لِو

ا

`f edcba˝   أي: أخلص العمل لربه عز وجل،  قال اهللا تعالى:̊ 
فعمل إميانًا واحتسابًا ˚hg˝ أي: اّتبع في عمله ما شرعه اهللا له وما أرسل به رسوله من 

الهدى ودين احلق، وهذان الشرطان ال يصح عمل عامل بدونهما أي: يكون خالصًا صوابًا(١).
 فاخلالص: ما قصد به وجه اهللا، والدليل على ذلك قوله ˜: «إمنا األعمال بالنيات»(٢).

والصواب: ما كان على شريعة اهللا، والدليل على ذلك قوله ˜: «من عمل عمًال ليس عليه أمرنا، 
فهو رّد» (٣).

ولهذا قال العلماء: هذان احلديثان ميزان األعمال، فاألول: ميزان األعمال الباطنة. والثاني: 
ميزان األعمال الظاهرة(٤).

فجعل سبحانه وتعالى اإلخالص واملتابعة سببًا لقبول األعمال، فإذا فقدا لم تقبل األعمال(٥)، 
فالذي جمع بني اإلخالص واملتابعة هو الذي ينال ما يرجو ويطلب، وأما من عدا ذلك فإنه خاسر 

في دنياه وأخراه وقد فاته القرب من مواله ونيل رضاه(٦).
راحلتي  وعلى  وقاعًدا  قائًما  قال:  القرآن؟  تقرأ  : كيف  موسى  ألبي  معاذ  «قال  األثر:  وفي 

وأتفوقه تفوًقا ، قال : أما أنا فأنام وأقوم فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي»(٧).
ومعنى : « وأتفوقه تفوقا »: أالزم قراءته ليال ونهارا شيئا بعد شيء وحينا بعد حني ، مأخوذ 

من فواق الناقة وهو أن حتلب ثم تترك ساعة حتى تدر ثم حتلب هكذا دائًما .
ومعنى « فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي » : أنه يطلب الثواب في الراحة كما يطلبه 

في التعب ، ألن الراحة إذا قصد بها اإلعانة على العبادة حصل على الثواب(٨). 
وقد عّلق الشيخ عبد العزيز بن باز على قول اإلمام محمد بن عبدالوهاب: فاحلنيفية هي املّلة 
أقبل على اهللا،  الذي  به سبحانه. واحلنيف هو  التي فيها اإلخالص هللا ومواالته، وترك اإلشراك 

وأعرض عما سواه، وأخلص له العبادة ؛ كإبراهيم وأتباعه، وهكذا األنبياء وأتباعهم.
بالتوحيد  فــأمــرهــم  لــهــا؛  وخلقهم  ــنــاس  ال جميع  اهللا  أمــر  ــك  ــذل ــاز:وب ب ابــن  الشيخ  قــال 
يعبدوه وحده في صالتهم، وصومهم، ودعائهم، بأن  وأمرهم  ليعبدوه،  واإلخالص، وخلقهم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١)تفسير ابن كثير (٥٦٠/١).                 (٢) البخاري (١٦)، ومسلم (٤٣).

(٣) أخرجه ومسلم (١٧١٨)، وجاء عند البخاري (٢٥٥٠) ومسلم (١٧١٨) بلفظ:«َمْن أْحَدث في أمرنا ما ليس منه فهو رّد».
(٤) القول املفيد (٢٨٠/٢-٢٨١).           (٥) الروح (١٣٥/١).

(٨) فتح الباري (٦٢/٨) . (٦) تفسير السعدي (٤٨٩).              (٧)  أخرجه البخاري (٤٠٨٨) .
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وخوفهم، ورجائهم، وذبحهم، ونذرهم، وغير ذلك من أنواع العبادة، كله هللا، كما قال تعالى: 
سبحانه:  وقـــال   ،˝5432˚ وقـــال:   ،˝lkjihg˚

.(١)˝onml˚
واإلخالص ال يتم إال باملتابعة التي جاءت عن طريق النبي̃  (٢)، ونحقق شهادة أن محمداً رسول اهللا، 
وذلك بأن نعتقد ذلك بقلوبنا، ونعترف به بألسنتنا، ونطبق ذلك في متابعته ˜ بجوارحنا، فنعمل 

بهديه، وال نعمل له.
أما ما ينقض حتقيق هذه الشهادة، فهو:

١- فعل املعاصي؛ فاملعصية نقص في حتقيق هذه الشهادة؛ ألنك خرجت مبعصيتك من اّتباع 
النبي ˜.

٢- االبتداع في الدين ما ليس منه؛ ألنك تقربت إلى اهللا مبا لم يشرعه اهللا وال رسوله ˜، 
واالبتداع في الدين في احلقيقة من االفتراء على اهللا؛ ألنك تقّربت إليه بشيء لم يشرعه(٣).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) شرح ثالثة األصول (ص ٣٥-٣٦).

(٢) القول املفيد (١١٨/٢).  
(٣) القول املفيد (٨٣/١-٨٤).

 جهاز  احلاسب اآللي: يوضح فيه خريطة شروط قبول العبادة.
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َدُة
ِعَبا

ال  :
َيُة 

َّاِن ث
ُة ال

ْحَد
لِو

ا

عنوان 
الدرس

رقم 
النشاط

الهدف الذي 
آلية التنفيذيخدمه النشاط

ادة
ـبــ

لــع
ل ا

ــو
قــب

ط 
رو

١شــ

 ÖdÉ£dG  π`̀ª`̀µ`̀j  ¿CG
 äÉª∏µdÉH  á`̀∏`̀ª`̀÷G

  .áë«ë°üdG

 .•É°ûædG IAGôb ÜÓ£dG øe º∏©ŸG Ö∏£j ●
.áë«ë°üdG äÉª∏µdÉH á∏ª÷G á∏ªµJ ÜÓ£dG øe º∏©ŸG Ö∏£j ●

 .¬«dEG Gƒ∏°UƒJ Ée ÜÓ£dG Öàµj ●
 . ÜÓ£dG äÉHÉLEG áë°U øe º∏©ŸG ócCÉàj ●

٢

 ÚH ÖdÉ£dG õ«Á ¿CG
 ˆ IOÉÑ©dG  ¢UÓNEG
 »ÑædG á©HÉàeh ≈dÉ©J

  . €

 .•É°ûædG IAGôb ÜÓ£dG øe º∏©ŸG Ö∏£j ●
 ≈dÉ©J  ̂IOÉÑ©dG ¢UÓNEG ÚH õ««ªàdG ÜÓ£dG øe º∏©ŸG Ö∏£j ●

.  € »ÑædG á©HÉàeh
. ¬«dEG Gƒ∏°UƒJ Ée ÜÓ£dG Öàµj ●

 . ÜÓ£dG äÉHÉLEG áë°U øe º∏©ŸG ócCÉàj ●





 πالف�ص
Êاãا�صي الQالد





الوْحَدُة اأُلولى

َفاِت  َتوِحيُد الأَ�صَماِء َوال�صِّ
َواأَثَُرُه ِفي َحَياِة الُم�صِلم
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`َف`اِت َت`وِح`ي`ُد الأَ�ص`َم`اِء َوال`�صِّ ∫hC’G ¢SQó```dG

معرفة أسماء اهللا وصفاته، واألدلة عليها.

األسماء  توحيد  الطالب  يعرف  أن   1
والصفات.

2 أن تزداد محبة اهللا وتعظيمه في قلب 
الطالب.

1 تعريف توحيد األسماء والصفات.
له   أثبته  أو  لنفسه،  اهللا  أثبته  ما  إثبات   2
رسوله ˜ ، ونفي ما نفاه اهللا عن نفسه، أو 

نفاه عنه رسوله ˜.

1 أن اهللا منّزه عن النقائص.
2 كل أسماء اهللا حسنى.
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ِلم
ُمْس

ِة ال
َحَيا

ِفي 
َثُرُه 

ِت َوَأ
َفا

لصِّ
ِء َوا

ْسَما
 األ

ِحيُد
 َتْو

ى :
ألوَل

َدُة ا
وْح

ال
قصة  الطالب  كتاب  فــي  ورد   : مدخل 
لعمر ‹ مناسب جداً أن جتعل هذه القصة 
مدخًال للدرس، وكيف أن البنت استشعرت 

صفة من صفات اهللا تعالى.
العنصر األول: 

وفيه تعريف لتوحيد األسماء والصفات، 
وبيان الفرق بينه وبني توحيد األلوهية وتوحيد 

الربوبية، وأنها جميعًا متضمنة لبعضها.
العنصر الثاني:

يبني للطالب معنى أن اهللا سبحانه وتعالى 
بجالله،  تليق  التي  الصفات  لنفسه  أثبت 
النصوص  ــن  م عـــدد  الـــقـــرآن  ــي  ف ورد  وقـــد 
1  ˚ تعالى:  قوله  ذلك،مثل  على  الدالة 

 (١ ) ˝765432
األسماء  في  قاعدة  اآلية  العلماء هذه  عد  وقد 
والصفات كلها، وكذلك االستشهاد مبا ورد عن 
النبي ˜ أنه قال : «يحشر الناس يوم القيامة - 
أو قال: العباد - عراًة غرًال بهمًا، قال: قلنا: وما 
بهما؟ قال: ليس معهم شيء،ثم يناديهم بصوت 
الدّيان»(٢)،  أنا  امللك،  أنا  قــرب:  من  يسمعه 

حيث ورد اسم امللك، وصفة السمع.
العنصر الثالث: 

صفات  إثبات  عن  احلديث  بعد  يناسب 
اهللا  نفاها  التي  الصفات  للطالب  يبني  أن  اهللا 
صفة  مثل   ˜ نبيه  عنه  ونفاها  نفسه،  عن 
الظلم، وكل صفة تدل على النقص أو الذم، 
كما ميكنك االستفادة من النشاط  الذي في 

كتاب الطالب.
(١) سورة الشورى آية : ١١.

(٢) أخرجه أحمد في املسند (٤٩٥/٣).
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توحيد األسماء والصفات: وهو إفراد اهللا -عز وجل- مبا له من األسماء والصفات.
وهذا يتضمن شيئني:

األول: اإلثبات، وذلك بأن نثبت هللا -عز وجل- جميع أسمائه وصفاته التي أثبتها لنفسه في 
كتابه أو سنة نبيه ˜.

21 الثاني: نفي املماثلة، وذلك بأن ال جنعل هللا مثيًال في أسمائه وصفاته؛ كما قال تعالى:̊ 
،(١)˝76543

فّدلت هذه اآلية على أن جميع صفاته ال مياثله فيها أحد من املخلوقني؛ فهي وإن اشتركت في 
أثبته اهللا لنفسه؛ فهو معطل،  املعنى، لكن تختلف في حقيقة احلال، فمن لم يثبت ما  أصل 
وتعطيله هذا يشبه تعطيل فرعون، ومن أثبتها مع التشبيه صار مشابهًا للمشركني الذين عبدوا 

مع اهللا غيره، ومن أثبتها بدون مماثلة صار من املوحدين (٢).
ويتضمن اإلقرار بأن اهللا بكل شيء عليم، وعلى كل شيء قدير، وأنه احلي القيوم الذي ال 
تأخذه ِسَنة وال نوم، له املشيئة النافذة واحلكمة البالغة، وأنه سميع بصير، رؤوف رحيم، على 
اجلبار  العزيز  املهيمن  املؤمن  السالم  القدوس  امللك  وأنه  احتوى،  امللك  وعلى  استوى،  العرش 

املتكبر، سبحان اهللا عما يشركون، إلى غير ذلك من األسماء احلسنى والصفات العلى(٣).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) سورة الشورى آية : ١١.

(٢) القول املفيد (١٨/١-١٩).
(٣) ينظر: تيسير العزيز احلميد (ص ٢٧).

وصفاته،  اهللا  أسماء  بعض  حتتوي  التي  اآليات  بعض  لعرض  الرأس:  فوق  عرض  جهاز   
وكروت ورقية حتتوي على االسم أو الصفة التي حتتويها كل آية، ويطلب من الطالب وضع  

الكرت املناسب عند عرض أي آية من اآليات.  
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ا

١

 AÉª°SC’G ÚH ÖdÉ£dG §Hôj ¿CG
 »àdG  äÉ`̀Ø`̀ °`̀ü`̀ dGh  ≈`̀æ`̀°`̀ù`̀◊G

  . É¡æe Óc Ö°SÉæJ

 .•É°ûædG IAGôb ÜÓ£dG øe º∏©ŸG Ö∏£j ●
 ≈æ°ù◊G AÉª°SC’G ÚH §HôdG  ÜÓ£dG øe º∏©ŸG Ö∏£j ●

  . É¡æe vÓc Ö°SÉæJ »àdG äÉØ°üdGh
. ¬«dEG Gƒ∏°UƒJ Ée ÜÓ£dG Öàµj ●

 . ÜÓ£dG äÉHÉLEG áë°U øe º∏©ŸG ócCÉàj ●

٢

 äÉØ°U  ÖdÉ£dG  §Ñæà°ùj  ¿CG
  .AÉYódG ‘ IOQGƒdG ≈dÉ©J ˆG

 .•É°ûædG IAGôb ÜÓ£dG øe º∏©ŸG Ö∏£j ●
 ≈dÉ©J ˆG äÉØ°U •ÉÑæà°SG ÜÓ£dG øe º∏©ŸG Ö∏£j ●

. AÉYódG ‘ IOQGƒdG
 .¬«dEG Gƒ∏°UƒJ Ée ÜÓ£dG Öàµj ●

 . ÜÓ£dG äÉHÉLEG áë°U øe º∏©ŸG ócCÉàj ●
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≈`æَ`ص�`ëُ``ال ِ̂ اأ�ص`َم``اُء ا »``fÉ`ã``dG ¢SQó```dG

 أن أسماء اهللا هي الغاية في احلسن.

كلها  اهللا  أسماء  أن  الطالب  يعرف  أن   1
حسنى.

2 أن يعظم الطالب أسماء اهللا في نفسه.

1 أسماء اهللا كلها حسنى.
2 دعاء اهللا بأسمائه احلسنى.

        املؤمن احلق معّظم ألسماء اهللا.
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مدخل:
أسماء  ببعض  جدول  كتابة  املناسب  من 
اهللا احلسنى وصفاته العظيمة على السبورة، 
وَجْعل الطــالب يستذكرون بعض أسماء اهللا 

احلسنى، ومن َثمَّ تكون بداية الدرس.

العنصر األول:
في  غاية  اهللا  أسماء  بــأن  للطــالب  يبني   
املدح والكمــال، ولذلك كانت حسنى، وأمر 
اهللا بالدعاء بها ومن ذلك أن املسلم إذا طلب 
وإذا  الرحمن،  باسم  ربه  دعا  الرحمة  اهللا  من 

طلب املغفرة دعا ربه باسم الغفور.

العنصر الثاني:
مثال  بـــضـــرب  الــعــنــصــر  هــــذا  يــتــضــح   
للطالب، وهللا املثل األعلى، جتد االبن يحب 
أباه ويحترمه، ملا له من فضل عليه، فكيف 
باهللا سبحانه وتعالى، ويبني للطالب أن من 
ق،  ُيَصدَّ بها  احلالف  أن  اهللا  أسماء  تعظيم 

تعظيمًا هللا تعالى.
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قال الشيخ ابن عثيمني:
تقدمي  هـــنـــا  الـــتـــوحـــيـــد  ـــق  طـــري  (١)˝GFEDC˚ ـــى:  ـــعـــال ت ـــه  ـــول ق
ــــة تــوحــيــد األســـمـــاء هللا. ــفــي اآلي ــتــأخــيــر يــفــيــد احلـــصـــر، ف اخلـــبـــر؛ ألن تــقــدمي مـــا حــقــه ال

وقوله: ˚E˝ مؤنث أحسن، فهي اسم تفضيل، ومعنى احلسنى، أي: البالغة في احلسن 
قد يكون  التفضيل  اسم  والتفضيل هنا مطلق؛ ألن  التفضيل يدل على هذا،  اسم  أكمله؛ ألن 

مطلقًا، مثل: زيد األفضل، وقد يكون مقيداً، مثل: زيد أفضل من عمرو.
.˝EDC˚ :وهنا التفضيل مطلق؛ ألنه قال

فأسماء اهللا تعالى بالغة في احلسن أكمله من كل وجه، ليس فيها نقص ال فرضًا وال احتماًال.
وما يخبر به عن اهللا أوسع مما يسمى به اهللا؛ ألن اهللا يخبر عنه بالشيء ويخبر عنه باملتكلم واملريد، 
مع أن الشيء ال يتضمن مدحًا، واملتكلم واملريد يتضمنان مدحًا من وجه وغير مدح من وجه، وال 

يسمى اهللا بذلك، فال يسمى بالشيء وال باملتكلم وال باملريد، لكن يخبر بذلك عنه (٢).

دعاء اهللا بأسمائه احلسنى:
يا غفور وهكذا،  لي  اغفر  اللهم  املقال، مثل:  بلسان  قد يكون  والدعاء  السؤال،  الدعاء هو 
أو بلسان احلال، وذلك بالتعبد له، ولهذا قال العلماء: إن الدعاء دعاء مسألة ودعاء عبادة؛ ألن 

حقيقة األمر أن املتعّبد يرجو بلسان حاله رحمة اهللا ويخاف عقابه. 
واألمر بدعاء اهللا بها يتضمن األمر مبعرفتها؛ ألنه ال ميكن دعاء اهللا بها إال بعد معرفتها (٣).

ودعاء اهللا بأسمائه له معنيان: 
األول: دعاء العبادة، وذلك بأن تتعبد هللا مبا تقتضيه تلك األسماء، ويطلق على الدعاء عبادة، 
ولم   ،(٤)˝76543210/.-˚ تعالى:  قال 

يقل: عن دعائي، فدل على أن الدعاء عبادة. 
الثاني: دعاء املسألة، وهو أن تقدمها بني يدي سؤالك متوسًال بها إلى اهللا تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) سورة األعراف آية : ١٨٠.

(٢) القول املفيد (٩١/٣)، وُينظر: تفسير السعدي (٢٨٦)، واقتضاء الصراط (٤١٤/١).
(٣) القول املفيد (٩٢/٣-٩٣).

(٤) سورة غافر آية : ٦٠.
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: «فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت  مثًال: يا حي، يا قيوم اغفر لي وارحمني، وقال̃ 
الغفور الرحيم» (١)، واإلنسان إذا دعا وعلل، فقد أثنى على ربه بهذا االسم طالبًا أن يكون سببًا لإلجابة، 

والتوسل بصفة املدعو احملبوبة له سبب لإلجابة، فالثناء على اهللا بأسمائه من أسباب اإلجابة (٢).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْمِني ُدَعاًء َأْدُعو ِبِه في َصَالِتي، قال: «ُقْل: اللهم  يِق ‹ َأنَُّه قال ِلَرُسوِل اهللا ˜: َعلِّ دِّ (١) أخرجه البخاري (٧٩٩)، ومسلم (٢٧٠٥): عن أبي َبْكٍر الصِّ

ِحيُم». ُنوَب إال أنت َفاْغِفْر لي َمْغِفَرًة من ِعْنِدَك َواْرَحْمِني ِإنَّك أنت اْلَغُفوُر الرَّ إني َظَلْمُت َنْفِسي ُظْلمًا َكِثيراً وال َيْغِفُر الذُّ
(٢) ينظر: القول املفيد (٩٢-٩٥).

١- جهاز عرض فوق الرأس: لعرض اآليات الواردة في بداية هذا الدرس .
الطالب (ص١٠)، وكروت  الوارد في كتاب  ٢- لوحة مغناطيسية : لعرض اجلدول 
تتضمن كل اسم وارد في اآلية، ويطلب من الطالب وضعها في مكانها الصحيح في 

اجلدول.
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 ≈∏Y  Ö`̀dÉ`̀£`̀dG  ∫óà°ùj  ¿CG
 ≈`æ``°ùë``dG  ˆG  AÉ````````ª°SCG

  . π«dódÉH

 .•É°ûædG IAGôb ÜÓ£dG øe º∏©ŸG Ö∏£j ●
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 . ÜÓ£dG äÉHÉLEG áë°U øe º∏©ŸG ócCÉàj ●

٢

 AÉª°SCG  ÖdÉ£dG  §Ñæà°ùj  ¿CG
 IOQGƒdG  ≈dÉ©J  ¬JÉØ°Uh  ˆG

  .AÉYódG ‘

 .•É°ûædG IAGôb ÜÓ£dG øe º∏©ŸG Ö∏£j ●
 ˆG äÉØ°Uh AÉª°SCG •ÉÑæà°SG ÜÓ£dG øe º∏©ŸG Ö∏£j ●

.  AÉYódG ‘ IOQGƒdG ≈dÉ©J
. ¬«dEG Gƒ∏°UƒJ Ée ÜÓ£dG Öàµj ●

 . ÜÓ£dG äÉHÉLEG áë°U øe º∏©ŸG ócCÉàj ●
 . º¡FÓeR ≈∏Y º¡JÉHÉLEG ÜÓ£dG CGô≤j ●
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≈`æَ`ص�`ëُ`ال ِ̂ eَ`َ©`اfِ`ي اأَ�ص`َم`اِء ا å`dÉ`ã`dG ¢SQó```dG

الفهم الصحيح للمراد بتعظيم أسماء اهللا وصفاته.

1 أن يدرك الطالب أن أسماء اهللا لها معاني 
عظيمة.

أسماء  معاني  بعًضا من  الطالب  يفهم  أن   2
اهللا احلسنى.

1 أن فهم أسماء اهللا وصفاته من صور حتقيق 
العبودية.

2 اخلوف من اهللا عز وجل والتعّبد بأسمائه 
هو من تعظيم اهللا.

1 أن كل نقص ينّزه عنه املخلوق فاهللا أولى 
بأن ينزه عن هذا النقص.

2 من عّظم أسماء اهللا خافه ورجاه، سبحانه 
وتعالى.
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مدخل: لعل من املناسب في هذا الدرس 
أن يسأل املعلم بعض الطالب عن أسمائهم، 
(عبد)،  بـ  اسمه  يبدأ  كــان  من  خصوصًا 
ثم يذكر  الدرس، ومن  بداية  بحيث تكون 

حديث «إن هللا تسعة وتسعني اسمًا». 
األسماء  كتابة  الطالب  مع  املعلم  يتابع 
التي تبدأ بعبد في كتاب الطالب، بعد ذلك 
ينتقل لعناصر الدرس مستفيًدا من التمهيد 

في كتاب الطالب.
 العنصر األول:

 يبدأ بشرح اآليات شرحًا موجزاً، ويبني 
من خالل شرح اآليات كيف أن أسماء اهللا 
غاية في احلسن، ومن ذلك أسماء (القدير) 
و(البصير) و(الكرمي) التي وردت في اآليات 
فاملسلم  الطالب،  كتاب  فــي  ذكــرت  التي 
يخاف اهللا ألنه شديد العقاب، ويرجوه ألنه 
بعض  للطالب  املعلم  ويبني  رحيم،  غفور 

معاني أسماء اهللا تعالى.
العنصر الثاني:

 هذا العنصر مهم في بيان تعظيم أسماء 
ُيَعبِّد  الجتـــده  اهللا  أســمــاء  ــم  عــظّ فمن  اهللا، 

األسماء لغير اهللا، كعبد الرسول ونحوه.
العنصر الثالث: 

أن من تعظيم أسماء اهللا احللف بأسمائه 
محتاجًا  صــادقــًا  احلــالــف  كــان  إذا  وصفاته 
على  الــطــالب  تنبيه  املــهــم  ــن  وم للحلف، 
عظم أمر احللف، وأن عليهم جتنب اإلكثار 
التام من  احلذر  اهللا، مع  احترامًا ألسماء  منه 

الكذب عند احللف.
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اخلوف من اهللا ورجاؤه سبحانه:
اقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معّرفني وإليه داعني وملن أجابهم مبّشرين وملن 
خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة املعبود سبحانه بأسمائه وصفاته 
وأفعاله، إذ على هذه املعرفة تنبني مطالب الرسالة جميعها، وإن اخلوف والرجاء واحملبة والطاعة 

والعبودية تابعة ملعرفة املرجو املخوف احملبوب املطاع املعبود (١).
وقد سبق الكالم عن اخلوف والرجاء في الدرس السادس (العبادة) الفصل األول.

ي بعبد الرسول ونحوه: حكم التسمِّ
ينظر: تيسير العزيز احلميد، والقول املفيد وغيرهما من شروح كتاب التوحيد عند شرح باب: 

.(٢) ˝ gfedcba˚ :قول اهللا تعالى
قال ابن حزم: «اتفقوا على حترمي كل اسم معبَّد لغير اهللا، كعبد عمرو، وعبد الكعبة، وما أشبه 

ذلك، حاشا عبد املطلب»:
«اتفقوا» أي: أجمعوا، واإلجماع أحد األدلة الشرعية التي ثبتت بها األحكام، واألدلة هي: 

الكتاب، والسنة واإلجماع، والقياس.
قوله: «وما أشبه ذلك»، مثل: عبد احلسني، وعبد الرسول، وعبد املسيح، وعبد علي.

فالصواب أنه ال يجوز أن يعبد لغير اهللا مطلقًا ال بعبد املطلب وال غيره، وعليه؛ فيكون التعبد 
لغير اهللا من الشرك (٣).

احللف بأسماء اهللا وصفاته تعالى:
ينظر: تيسير العزيز احلميد، والقول املفيد وغيرها من شروح كتاب التوحيد عند شرح باب: 

.(٤) ˝ÎÍ˚ :ما جاء في كثرة احللف وقول اهللا تعالى
واحللف له عدة أسماء، هي: ميني، وَأِليَّة، وحلف، وقسم، وكلها مبعنى واحد (٥).

واحللف: تأكيد الشيء بذكر معّظم بصيغة مخصوصة بالباء أو التاء أو الواو. 
وحروف القسم ثالثة: الباء، والتاء، والواو، والباء: أعمها؛ ألنها تدخل على الظاهر واملضمر 
وعلى اسم اهللا وغيره، ويذكر معها فعل القسم ويحذف، فيذكر معها فعل القسم، كقوله تعالى: 
املضمر  على  وتدخل  ألفعلن،  باهللا  قولك:  مثل  ويحذف   ،(٦)  ˝½¼»º˚
مثل قولك: اهللا عظيم أحلف به ألفعلن، وعلى الظاهر كما في اآلية وعلى غير لفظ اجلاللة، مثل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) الصواعق املرسلة (١٥٠/١).          (٢) سورة األعراف آية : ١٩٠.

(٣) ينظر: القول املفيد(٨٠-٨٢).       (٤) سورة املائدة آية : ٨٩.
(٥) القول املفيد(٣٢٦/٣).                (٦) سورة األنعام آية : ١٠٩.       
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قولك: بالسميع ألفعلن، وأما الواو، فإنه ال يذكر معها فعل القسم، وال تدخل على الضمير، 
وُيحلف بها مع كل اسم، وأما التاء، فإنه ال يذكر معها فعل القسم وتختص باهللا ورب، قال ابن 

مالك: «والتاء هللا ورب».
واحللف بغير اهللا شرك أكبر إن أعتقد أن احمللوف به مساٍو هللا تعالى في التعظيم والعظمة، وإال 

فهو شرك أصغر (١). 
فاملخلوق ليس له أن يقسم إال بربه، فال يقسم وال يحلف إال باهللا، وال يجوز له أن يحلف 

باألنبياء، وال باألصنام، وال بالصاحلني، وال باألمانة، وال بالكعبة، وال بغيرها. 
هذا هو الواجب على املسلم ؛ لقول النبي ˜: «من حلف بشيء دون اهللا فقد أشرك» أخرجه 
:«من كان حالفًا فليحلف باهللا أو ليصمت» (٣)، فالواجب  اإلمام أحمد(٢) بإسناد صحيح، وقال̃ 
على كل مسلم ومسلمة احلذر من احللف بغير اهللا، وأن تكون أميانهم كلها باهللا وحده سبحانه 

وتعالى (٤).
وقال ابن مسعود ‹: «ألن أحلف باهللا كاذبًا أحب إليَّ من أن أحلف بغيره صادقًا» (٥)، قوله 
‹: «أحب إلي» هذا من باب التفضيل الذي ليس فيه شيء من اجلانبني، وهذا نادر في الكالم؛ 
ألن التفضيل في األصل يكون فيه املعنى ثابتًا في املفضل وفي املفضل عليه، وأحيانًا في املفضل 
‹ ال يحب ال هذا وال هذا،  دون املفضل عليه، وأحيانًا ال يوجد في اجلانبني، فابن مسعود 

ولكن احللف باهللا كاذبًا أهون عليه من احللف بغيره صادقًا، فاحللف كاذبًا محرم من وجهني.
١- أنه كذب، والكذب محرم لذاته.

٢- أن هذا الكذب قرن باليمني، واليمني تعظيم هللا عز وجل، فإذا كان على كذب صار فيه 
شيء من تنقص اهللا عز وجل، حيث جعل اسمه مؤكداً ألمر كذب، ولذلك كان احللف باهللا كاذبًا 

عند بعض أهل العلم من اليمني الغموس التي تغمس صاحبها في اإلثم ثم في النار.
وأما احللف بغير اهللا صادقًا، فهو محرم من وجه واحد وهو الشرك، لكن سيئة الشرك أعظم 
من سيئة الكذب، وأعظم من سيئة احللف باهللا كاذبًا، وأعظم من اليمني الغموس إذا قلنا: إن احللف 
،(٦) ˝ZYXWVÔT˚ :باهللا كاذبًا من اليمني الغموس؛ ألن الشرك ال يغفر، قال تعالى
تعالى:  قــال  الــذنــوب،  أعظم  فهو  الــشــرك،  إلبــطــال  إال  الكتب  وأنـــزل  الــرســل  اهللا  أرســل  ومــا 

.(٧) ˝dcba˚
فاملسلم ال يجوز له أن يحلف إال بأسماء اهللا أو صفاته، وأن يكون صادًقا، ثم إنه ينبغي له أن 
ال يحلف بها إال عند احلاجة؛ ألن كثرة احللف باهللا يدل على أنه ليس في قلب احلالف من تعظيم 

اهللا ما يقتضي هيبة احللف باهللا، وتعظيم اهللا تعالى من متام التوحيد (٨).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) القول املفيد (٣٩٠/٢-٣٩١).                           (٢) أخرجه أحمد في مسنده (٤٧/١).                       

(٣) أخرجه البخاري (٢٥٣٣)، ومسلم (١٦٤٦).       (٤) ينظر: شرح ثالثة األصول للشيخ ابن باز.                     
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في املصنف (٧٩/٣)، وعبدالرزاق في املصنف (٤٦٩/٨).

(٦) سورة النساء آية : ١١٦.                              (٧) سورة لقمان آية : ١٣.    (٨) ينظر: القول املفيد (١٥٢/٢).
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 AÉª°SCG  ÖdÉ£dG §Ñæà°ùj ¿CG
 á``̀ jBG  ø``̀e   ≈`̀ æ`̀ °`̀ ù`̀◊G ˆG

  . »°SôµdG

 .•É°ûædG IAGôb ÜÓ£dG øe º∏©ŸG Ö∏£j ●
. »°SôµdG ájBG IAGôb ÜÓ£dG øe º∏©ŸG Ö∏£j ●

  . »°SôµdG ájBG øe ≈æ°ù◊G ˆG AÉª°SCG ÜÓ£dG §Ñæà°ùj ●
 .¬«dEG Gƒ∏°UƒJ Ée ÜÓ£dG Öàµj ●

 . ÜÓ£dG äÉHÉLEG áë°U øe º∏©ŸG ócCÉàj ●

٢

 AÉª°SCG ÖdÉ£dG §Ñæà°ùj ¿CG
 øe  ¬`̀JÉ`̀Ø`̀°`̀Uh  ≈`̀dÉ`̀©`̀J  ˆG

  . áÁôµdG äÉjB’G

 .•É°ûædG IAGôb ÜÓ£dG øe º∏©ŸG Ö∏£j ●
. áÁôµdG äÉjB’G IAGôb ÜÓ£dG øe º∏©ŸG Ö∏£j ●

  .äÉjB’G øe ≈æ°ù◊G ˆG AÉª°SCG ÜÓ£dG §Ñæà°ùj ●
 .∫hó÷G ‘ ¬«dEG Gƒ∏°UƒJ Ée ÜÓ£dG Öàµj ●

 . ÜÓ£dG äÉHÉLEG áë°U øe º∏©ŸG ócCÉàj ●

 جهاز عرض فوق الرأس: لعرض اآليات من ١-٣ من سورة غافر.
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َفاِتِ¬ ِفي َحَياِتæَا ِ̂ َوUصِ �صَماِء ا اأََثُر الjEَماِ¿ Hِاأَ ™````HGô``dG ¢SQó```dG

وصفاته  اهللا  أسماء  معاني  بعض  معرفة 
وفائدة ذلك.

1 أن يدرك الطالب أن معرفة معنى أسماء 
اهللا تزيد من محبته سبحانه وتعالى.

2 أن يعلم الطالب خطورة تعبيد األسماء 
لغير اهللا.

كمال  ــى  ــل ع تــــدل  اهللا  أســـمـــاء  أن   1
معانيها.

2 معرفة أسماء اهللا ومعرفة معانيها تزيد 
من اإلميان ومحبة اهللا وتعظيمه.

معرفة معاني أسماء اهللا تزيد من اإلميان.
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ِضـر  ُحتْ أن  املـنـاسـب  مــن  لـعـل  مدخل: 
وسيلة، مكتوبًا فيها سورة الفاحتة، وتطلب 
احلسنى،  اهللا  أسماء  استخراج  الطالب  من 

ومن خاللها تبني معاني أسماء اهللا.
التي  ـــة  األدل اســتــعــراض  األول:  العنصر 
وردت في كتاب الطالب، مثل بداية سورة 
معانـي  وذكـر  اهللا  أسمــاء  من  وبعض  غافر، 
كتاب  في  ورد  كما  وآثارها  األسماء  هذه 
معاني  معرفة  في  لك  معني  وخير  الطالب، 
كتاب  مثل  التفسير،  كتب  األسماء  هذه 
تفسير السعدي بتحقيق اللويحق، فقد ورد 
في آخره بيان ملعاني أسماء اهللا، ومن الكتب 
املفيدة كتاب أسماء اهللا احلسنى لسعيد بن 

وهف القحطاني.
العنصر الثاني: من املناسب أن تطلب من 
بعض  واستعراض  املصحف  فتح  الطالب 
وتوضح  األسماء  من  عم  سورة  في  جاء  ما 
معانيها للطالب، وأن معرفة معاني أسماء 

اهللا تزيد إمياننا ومحبتنا هللا.
بأسماء  اإلميان  آثار  بيان  الثالث:  العنصر 
يكون  ال  األسماء  تعبيد  وأن  وصفاته،  اهللا 

إال هللا وحده.
تعالى  اهللا  أسماء  تعظيم  الرابع:  العنصر 

وصفاته، والتحذير من احللف إال بها.
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ذكر الشيخ محمد بن عثيمني رحمه اهللا قواعد عامة في 
األسماء والصفات، ويهّمنا هنا مبحثان:

املبحث األول:
أن أسماء اهللا أعالم وأوصاف، وليست أعالمًا محضة ؛ فهي من حيث داللتها على ذات اهللا تعالى أعالم، 
ابنه  فاإلنسان يسمي  التي يتضمنها هذا االسم أوصاف، بخالف أسمائنا،  الصفة  ومن حيث داللتها على 
محمداً وعليًا دون أن يلحظ معنى الصفة، فقد يكون اسمه عليًا وهو من أوضع الناس، أو صاًحلا وهو خالف 
ذلك، بخالف أسماء اهللا؛ ألنها متضمنة للمعاني، فاهللا هو العلي لعلوِّ ذاته وصفاته، والعزيز يدل على العزة، 

واحلكيم يدل على احلكمة، وهكذا.
وداللة االسم على الصفة تنقسم إلى ثالثة أقسام:

األول: داللة مطابقة، وهي داللته على جميع معناه احمليط به. 
ن، وهي داللته على جزء معناه. الثاني: داللة َتَضمُّ

الثالث: داللة التزام على أمر خارج الزم.
مثال ذلك: اخلالق يدل على ذات اهللا وحده، وعلى صفة اخللق وحدها داللة تضّمن، ويدل على ذات اهللا 

وعلى صفة اخللق فيه دالله مطابقة، ويدل على العلم والقدرة داللة التزام.
åäãâáàßÞÝÜÛÚÙØ×ÖÕ˚ تعالى:  اهللا  قال  كما 
íìëêéèçæ˝(١)، َفَعِلْمَنا القدرة من كونه خلق السماوات واألرض، وَعلمَنا العلم من 

ذلك أيضًا؛ ألن اخللق ال بد فيه من علم، فمن ال يعلم ال يخلق، وكيف يخلق شيئًا ال يعلمه؟! 
املبحث الثاني: 

أن أسماء اهللا مترادفة متباينة، املترادف: ما اختلف لفظه واتفق معناه، واملتباين: ما اختلف لفظه ومعناه، 
فأسماء اهللا مترادفة باعتبار داللتها على ذات اهللا عز وجل؛ ألنها تدل على مسمى واحد، فالسميع، البصير، 
العزيز، احلكيم، كلها تدل على شيء واحد هو اهللا، ومتباينة باعتبار معانيها؛ ألن معنى احلكيم غير معنى 
السميع وغير معنى البصير، وهكذا (٢)، فكل اسم من أسماء اهللا له معنى يخصه، فأسماء اهللا حسنى أي: 
بالغة في احلسن أكمله، فال بد أن تشمل وصفًا ومعنى هو أحسن ما يكون من األوصاف واملعاني في داللة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) سورة الطالق آية : ٢١.

(٢) القول املفيد (٣٥٤/٢-٣٥٦).
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هذه الكلمة، ولهذا ال جتد في أسماء اهللا تعالى اسمًا جامداً أبداً؛ ألن االسم اجلامد ليس فيه معنى أحسن أو 
غير أحسن، لكن أسماء اهللا كلها حسنى، فيلزم من ذلك أن تكون دالة على معاٍن(١).

ولعلنا أن نذكر بعض األمثلة ملعاني أسماء اهللا تعالى، وأثر ذلك على املؤمن:
فالرحيم: يدل على الرحمة، وحينئذ يتطّلع املؤمن إلى أسباب الرحمة ويفعلها. 

والغفور: يدل على املغفرة، وحينئذ يتعرض املؤمن ملغفرة اهللا عز وجل بكثرة التوبة واالستغفار ونحو ذلك.
والقريب: يقتضي أن يتعرض املؤمن إلى القرب منه بالصالة وغيرها، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد.

والسميع: يقتضي أن املؤمن يتعبد هللا مبقتضى السمع، بحيث ال يسمع اهللا قوًال يغضبه وال يرضاه.
والبصير: يقتضي أن املؤمن يتعبد هللا مبقتضى ذلك البصر، بحيث ال ُيري ربه منه فعًال يكرهه (٢).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) ينظر: القول املفيد ( ٤٣٠/٢).

(٢) ينظر: القول املفيد ( ٩٤/٣).

 صحيفة ورقية: لعرض سورة الفاحتة. 
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ر ا
أث

١

 AÉª°SCG ÚH  ÖdÉ£dG õ«Á ¿CG
  . ¬JÉØ°Uh ≈dÉ©J ˆG

 .•É°ûædG IAGôb ÜÓ£dG øe º∏©ŸG Ö∏£j ●
 .≈dÉ©J ˆG äÉØ°Uh AÉª°SCG IAGôb ÜÓ£dG øe º∏©ŸG Ö∏£j ●

  . äÉØ°üdG øe AÉª°SC’G ÜÓ£dG õ«Á ●
  . º«°ù≤àdG Ö°ùM ∫hó÷G ‘ ¬«dEG Gƒ∏°UƒJ Ée ÜÓ£dG Öàµj ●

 . ÜÓ£dG äÉHÉLEG áë°U øe º∏©ŸG ócCÉàj ●

٢

 AÉª°SCG ÖdÉ£dG §Ñæà°ùj ¿CG
 IQƒ``̀°``̀S  ø```̀e  ≈``̀dÉ``̀©``̀J  ˆG

  . á–ÉØdG

 .•É°ûædG IAGôb ÜÓ£dG øe º∏©ŸG Ö∏£j ●
. á–ÉØdG IQƒ°S IAGôb  ÜÓ£dG øe º∏©ŸG Ö∏£j ●

 ‘  IOQGƒ```̀ dG  ≈æ°ù◊G  ˆG  AÉ`̀ª`̀°`̀SCG  ÜÓ`̀£`̀dG  §Ñæà°ùj  ●
  .IQƒ°ùdG

.AÉª°SC’G øe √ƒ£Ñæà°SG Ée ÜÓ£dG Öàµj ●
 . ÜÓ£dG äÉHÉLEG áë°U øe º∏©ŸG ócCÉàj ●
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```رُ∑ َوNَ```َ£``ُرُه ال``ûصِّ ¢ù```eÉ``î``dG ¢SQó```dG

معرفة الشرك وبيان خطره.

1 أن يعرف الطالب معنى الشرك.
2 أن يدرك الطالب أن أكثر وقوع الشرك 

في توحيد األلوهية.
3 أن يستنتج الطالب خطورة الشرك.

في  اإلنــســان  على  خطير  الــشــرك  أن   1
الدنيا واآلخرة. 

2 وجوب احلذر من الشرك والوقوع فيه.

1 أي عبادة تصرف لغير اهللا شرك.
2 الشرك محبط ومفسد للعمل.
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مدخل: 
ه سؤاًال للطالب تستثير به أذهانهم  وجِّ
وليكن مثًال: لو دعا إنسان غير اهللا أن ينجيه 

من النار أو يدخله اجلنة.
فما حكم عمله؟ وماذا نسميه؟ ويسترجع 

معهم تعريف التوحيد.
بعد املدخل تكون عناصر الدرس:

العنصر األول:
وهنا  له،  أمثلة  وضــرب  الشرك  تعريف 
يوردوا  أن  الطالب  من  تطلب  أن  يناسب 

أمثلة على الشرك. 
العنصر الثاني:

من  اخلطورة  هذه  وتتضح  الشرك  خطورة 
خالل النقاط الثالث التي وردت في هذا الدرس 
ولتأكيد هذه اخلطورة اربط الطالب مبا ورد من 

أدلة في كتاب الطالب في هذا الدرس.
للدرس  الطالب  استيعاب  من  وللتأكد 
ناقشهم في خطر الشرك، وكيف ميكن أن 

يقع فيه اإلنسان.
العنصر الثالث:

بيان أن من تاب من الشرك غفر اهللا له ذنبه، 
مع الدليل.
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الشرك باهللا يتناول الشرك بربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه أو صفاته (١).
فمن اعتقد أن مع اهللا خالقًا أو معينًا، فهو مشرك، أو أن أحداً سوى اهللا يستحق أن يعبد، فهو 
مشرك وإن لم يعبده، فإن عبده فهو أعظم، أو أن هللا مثيًال في أسمائه، فهو مشرك، أو أن اهللا 
استوى على العرش كاستواء امللك على عرش مملكته، فهو مشرك، أو أن اهللا ينزل إلى السماء الدنيا 

كنزول اإلنسان إلى أسفل بيته من أعلى، فهو مشرك (١).
خطورة الشرك:

الشرك األكبر الذي قال اهللا فيه: ˚dcba˝، وقال تعالى: ˚¡¢£
،˝`_^]\[ZYXWV UT˚ :وقال سبحانه ،˝§¦¥¤

ª©¨§¦¥¤ £¢¡   ³˝(٢)، وفي (الصحيحني):  وقال سبحانه:̊ 
اً وهو خلقك». قيل: ثم أّي ؟ قال: «أن  دَّ ـ ْنِب أعظم؟ قال:«أْن جتعَل هللا ن أن النبي ˜ سئل: أيُّ الذَّ
تقتَل ولَدك خشيَة أن يطعَم معك». قيل: ثم أي؟ قال: «أن تزني بحليلة جــارك»(٣). فبّني ˜ أن 
الشرك أعظم الذنوب وأشدها وأخطرها. وفي احلديث اآلخر يقول ˜: «أال أنبئكم بأكبر الكبائر؟». 

قلنا: بلى يا رسول اهللا! قال: «اإلشراك باهللا» احلديث متفق عليه (٤) (٥). 
فالشرك أعظم الذنوب(٦)، وذلك:

١- ألن اهللا تعالى أخبر أنه ال يغفره، أي: إال بالتوبة منه، وما عداه فهو داخل حتت مشيئة اهللا 
إن شاء غفره بال توبة، وإن شاء عذب به، وهذا يوجب للعبد شدة اخلوف من هذا الذنب الذي 

هذا شأنه عند اهللا.
٢- ألنه أقبح القبح وأظلم الظلم، حيث وضع العبادة في غير موضعها، وهذا هو الظلم (٧).

٣- ألن فيه تنّقصًا لرب العاملني، وصرف خالص حقه لغيره، وعدل غيره به، كما قال تعالى: 
.˝/.-,+˚

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(٢) شرح ثالثة األصول للشيخ ابن باز (ص ٣٠). (١) القول املفيد (١٦/٢).    

(٤) أخرجه البخاري (٢٥١١)، ومسلم (٨٧). (٣) أخرجه البخاري (٤٢٠٧)، ومسلم (٨٦).  
(٦) وينظر: تلخيص كتاب االستغاثة (٢٩٠/١). (٥) شرح ثالثة األصول للشيخ ابن باز (ص ٣٦-٣٧).  

(٧) فالظلم: وضع الشيء في غير موضعه (ُينظر: أضواء البيان (٢٦٧/٣)، فتح الباري (٢٦٥/١٢)، شرح النووي على صحيح مسلم (١٤٣/٢)، التمهيد 
البن عبد البر (١٥٧/٢٠)، منهاج السنة النبوية (١٠٧/٥)، شفاء العليل (١٧٩/١)، معارج القبول (٤٥٨/٢)، لسان العرب (٣٧٣/١٢)، القاموس 

احمليط (١٤٦٤/١)).
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  ٤- ألنه مناقض للمقصود باخللق واألمر، مناٍف له من كل وجه، وذلك غاية املعاندة لرب 
إال بذلك،  للعالم  الذي ال صالح  له، واالنقياد ألوامره،  والذل  العاملني، واالستكبار عن طاعته 
فمتى خال منه خرب، وقامت القيامة، كما قال ˜: «ال تقوم الساعة حتى ال يقال في األرض: 

اهللا اهللا» (أخرجه مسلم) (١).
الضر  اإللهية من ملك  باخلالق تعالى وتقدس في خصائص  للمخلوق  الشرك تشبيه  ٥- ألن 
والنفع والعطاء واملنع الذي يوجب تعلق الدعاء واخلوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها باهللا 
وحده، فمن علق ذلك مبخلوق فقد شبهه باخلالق، وجعل من ال ميلك لنفسه ضراً وال نفعًا وال 
موتًا وال حياة وال نشوراً فضًال عن غيره شبيهًا مبن له اخللق كله وله امللك كله وبيده اخلير كله 
وإليه يرجع األمر كله، فأزمة األمور كلها بيديه سبحانه ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ 
لم يكن، ال مانع ملا أعطى وال معطي ملا منع، الذي إذا فتح للناس رحمة فال ممسك لها وما ميسك 
بالقادر  بالذات  الفقير  العاجز  التشبيه تشبيه  فأقبح  العزيز احلكيم،  بعده وهو  له من  فال مرسل 
الغني بالذات ومن خصائص اإللهية الكمال املطلق من جميع الوجوه الذي ال نقص فيه بوجه من 

الوجوه (٢).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) القول املفيد (٣٥٦-٢/٣٥٤).
(٢) ينظر: القول املفيد ( ٢/٤٣٠).

 لوحة جيوب: الستخدامها في تقومي الدرس، من خالل ربط اآلية الكرمية بالعنصر الذي 
يدل عليها في فقرة خلود املشرك، فيضع الطالب العنصر أمام اآلية التي تدل عليه.
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١
 ÚH  ÖdÉ£dG §Hôj ¿CG
 É¡∏HÉ≤j  Éeh  IQÉÑ©dG

  .  ÊÉ©ŸG øe

 .•É°ûædG IAGôb ÜÓ£dG øe º∏©ŸG Ö∏£j ●
  . ÊÉ©ŸG øe É¡∏HÉ≤j Éeh äGQÉÑ©dG ÚH ÜÓ£dG §Hôj ●

 . ÜÓ£dG äÉHÉLEG áë°U øe º∏©ŸG ócCÉàj ●

٢

 ÜÓ£dG §Ñæà°ùj ¿CG
 øe  ∑ô°ûdG  IQƒ£N

  . áÁôµdG äÉjB’G

 .•É°ûædG IAGôb ÜÓ£dG øe º∏©ŸG Ö∏£j ●
. áÁôµdG äÉjB’G IAGôb  ÜÓ£dG øe º∏©ŸG Ö∏£j ●

 . äÉjB’G øe ∑ô°ûdG IQƒ£N ÜÓ£dG §Ñæà°ùj ●
. ¢ü°üîŸG ¿ÉµŸG ‘ √ƒ£Ñæà°SG Ée ÜÓ£dG Öàµj ●

 . ÜÓ£dG äÉHÉLEG áë°U øe º∏©ŸG ócCÉàj ●
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```رِ∑ ُ́ ال``ûصِّ اأfَ````َوا ¢SOÉ``°ù``dG ¢SQó```dG

1 التعرف على نوعي الشرك. 
2 تعريف كل نوع من نوعي الشرك، مع بيان 

حكمه مع االستدالل والتمثيل.

التعرف على نوعي الشرك، وذكر حكم كل نوع منهما مع االستدالل.

تعريف كل نوع من نوعي الشرك، مع بيان 

1 تعريف الشرك األكبر وبيان حكمه، مع 
الدليل والتمثيل.

2 تعريف الشرك األصغر وبيان حكمه، مع 
الدليل والتمثيل.

1 الحذر من الشرك األكبر.
2 الحذر من الشرك األصغر.
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مدخل : ماذا كان يعبد كفار قريش قبل اإلسالم؟
كتاب  في  المذكور  بالتمهيد  للدرس  المعلم  يمهد 

المشركين  معبودات  بعض  يذكر  ثم  الطالب، 
(األمثلة المذكورة في الكتاب) ويبين للطالب 
ويوضح  تعالى وحده.  العبادة هللا  وجوب صرف 
األكبر.  الشرك  يسمى  الشرك  من  النوع  هذا  أن 
ثم يذكر التعريف للطالب مبيًنا الحكم والدليل 
لعرض  الشفافيات  أو  العرض  جهاز  ويستخدم 

الدرس أو غيرها من التقنيات التعليمية.
بالسنة  االلتزام  وجوب  على  المعلم  يركز 
الوقوع  البدع، ويحذر الطالب من  والبعد عن 

في الشرك بشتى صوره.
ويذكرهم بوجوب إخالص العبادة هللا تعالى 
وأنه يجب أن يتوجه المسلم بعبادته هللا تعالى 
ويبين  بها وجهه سبحانه.  يبتغي  وأن  وحده، 
الشرك  الشرك يسمى  من  الثاني  النوع  أن  لهم 
وحكمه  وتعريفه،  أمثلته،  لهم  ويبين  األصغر 

مستدًال على ذلك. ويحذرهم من الوقوع فيه.
التفــريــق  الطـــالب  من  المعلـــم  يطلــب 
والمقارنة بين الشرك األصغر واألكبر من حيث 

التعريف، واألمثلة، والحكم، والدليل.

المشركين  معبودات  بعض  يذكر  ثم  الطالب، 
(األمثلة المذكورة في الكتاب) ويبين للطالب 
ويوضح  تعالى وحده.  العبادة هللا  وجوب صرف 
(األمثلة المذكورة في الكتاب) ويبين للطالب 
ويوضح  تعالى وحده.  العبادة هللا  وجوب صرف 
(األمثلة المذكورة في الكتاب) ويبين للطالب 

األكبر.  الشرك  يسمى  الشرك  من  النوع  هذا  أن 
ثم يذكر التعريف للطالب مبيًنا الحكم والدليل 
لعرض  الشفافيات  أو  العرض  جهاز  ويستخدم 

بالسنة  االلتزام  وجوب  على  المعلم  يركز 
الوقوع  البدع، ويحذر الطالب من  والبعد عن 

ويذكرهم بوجوب إخالص العبادة هللا تعالى 
وأنه يجب أن يتوجه المسلم بعبادته هللا تعالى 
ويبين  بها وجهه سبحانه.  يبتغي  وأن  وحده، 
الشرك  الشرك يسمى  من  الثاني  النوع  أن  لهم 
وحكمه  وتعريفه،  أمثلته،  لهم  ويبين  األصغر 

  لوحة جيوب : للتفريق بني الشرك األكبر والشرك األصغر من حيث التعريف واحلكم 
والدليل واألمثلة.
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١أنـ

 ÜÓ`̀£`̀ dG  Ú`̀Ñ`̀ j  ¿CG
 ∑ô```````°ûdG  QGô`````°VCG

  .√ô£Nh ÈcC’G

 .•É°ûædG IAGôb ÜÓ£dG øe º∏©ŸG Ö∏£j ●
  .  ÈcC’G ∑ô°ûdG IQƒ£N ¿É«Ñd ÜÓ£dG QhÉëàj ●

.¬«dEG Gƒ∏°UƒJ Ée áé«àf ÜÓ£dG Öàµj ●
 . ÜÓ£dG äÉHÉLEG áë°U øe º∏©ŸG ócCÉàj ●

٢

 ÜÓ£dG êôîà°ùj ¿CG
 OQGƒ`̀ dG  ∑ô°ûdG  ´ƒ`̀f
  .  áÁôµdG ájB’G ‘

 .•É°ûædG IAGôb ÜÓ£dG øe º∏©ŸG Ö∏£j ●
.  ájB’G IAGôb  ÜÓ£dG øe º∏©ŸG Ö∏£j ●

 . ájB’G øe ∑ô°ûdG ´ƒf ÜÓ£dG §Ñæà°ùj ●
. ¢ü°üîŸG ¿ÉµŸG ‘ √ƒ£Ñæà°SG Ée ÜÓ£dG Öàµj ●

 . ÜÓ£dG äÉHÉLEG áë°U øe º∏©ŸG ócCÉàj ●
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 التعرف على بعض معبودات املشركني قدميًا، 
والتعرف على بعض صور الشرك حديثًا.

معبودات  من  بعضًا  الطالب  يعّدد  أن   1
املشركني.

الشرك  من  صــوراً  الطالب  يستنتج  أن   2
في وقتنا املعاصر.

1 معرفة الشرك قدميًا وبعض صوره.
2 احلــذر مــن بعض صــور الــشــرك في 

الوقت املعاصر.

العبادات فهو شرك،  لغير اهللا من  ما صرف 
قدميًا كان أم حديثًا. 
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مدخل:
مشركوا  يعبد  كان  ماذا  الطالب:  اسأل 
اإلجابات،  من  عدد  سيردك  اهللا؟  مع  مكة 

اجعلها هي املدخل للدرس.
العنصر األول:

لبيان بعض معبودات املشركني استخدم 
الشفافيات وبعض الصور لألشجار واألحجار 
التي يعبدونها، مع التركيز على أنها مجرد 
مع  تضر،  وال  تنفع  ال  ضعيفة،  مخلوقات 
كتاب  في  وردت  التي  باآلية  االستشهاد 

الطالب.
العنصر الثاني: 

مازال  الشرك  أن  على  التركيز  املهم  من 
موجوداً، وأن عدداً من مظاهر الشرك القدمية 
التركيز على  يناسب  التزال موجودة، لكن 
املظاهر الشركية التي تكثر في الوقت احلاضر، 
والطواف  أهلها  بدعاء  القبور،  عبادة  مثل 
الطالب من بعض  يناسب حتذير  بها، وهنا 
في  الغلو  من  اإلعــالم  وسائل  في  يعرض  ما 
أو  اهللا،  بغير  التعلق  أو  والصاحلني،  األنبياء 
السحر والتنجيم وادعاء علم الغيب إلى غير 

ذلك مما يبث في هذه الوسائل املذكورة.
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أنواعًا من  الذين يدعونهم املشركون ويستغيثون بهم ويصرفون لهم  املدعوون من دون اهللا 
العبادة ُكُثر كاملالئكة، واألنبياء، والصاحلني، واألصنام، ولكنهم ال ينفعون وال يضرون، كما 

قــــال تعالـــى: ˚!"#$%&)(*+,-./ 
 ،(١)  ˝?>=;:9876543210
أو  بالنذر  أو  بالذبح  أو  بالدعاء  أو حجر  أو شجر  أو صنم  نبي  أو  ولي  اهللا من  لغير  تقرَّب  فمن 
املشركني  معه سواه، كفعل  وَعَبَد  باهللا  أشرك  فهو مشرك كافر  ونحو ذلك،  بالصوم  أو  بالصالة 

األولني من عّباد القبور وعّباد األشجار واألحجار واألصنام (٢).
قال الشيخ سليمان بن عبداهللا بن محمد بن عبدالوهاب رحمه اهللا في بيان مظاهر الشرك، وما 

يخالطها من املنكرات:
واعلم أنه قد وقع بسبب البناء على القبور من املفاسد التي ال يحيط بها على التفصيل إال اهللا، 

ما ُيغضب هللا من أجله كلُّ من في قلبه رائحة إميان، كما نبَّه عليه ابن القيم وغيره:
١- فمنها: اعتيادها للصالة عندها، وقد نهى النبي ˜ عن ذلك.

له، وقبر فالن  الدعاء عندها، ويقولون من دعا اهللا عند قبر فالن استجاب  ٢- ومنها: حتري 
الترياق املجرب، وهذا بدعة منكرة.

إن  النعماء، ويقولون:  البالء وجلب  بأنفسها في دفع  لها خصوصيات  أن  ٣- ومنها: ظّنهم 
للكتاب  أن هذا مخالف  الصاحلني، وال ريب  من  فيها  من  بقبور  البلدان  أهل  يدفع عن  البالء 
والسنة واإلجماع، فالبيت املقدس كان عنده من قبور األنبياء والصاحلني ما شاء اهللا فلما عصوا 
الرسول ˜ وخالفوا ما أمرهم اهللا به سلط اهللا عليهم من انتقم منهم، وكذلك أهل املدينة ملا تغيروا 
بعض التغير جرى عليهم عام احلرة من النهب والقتل وغير ذلك من املصائب ما لم يجر عليهم 

قبل ذلك، وهذا أكثر من أن يحصر.
٤- ومنها: الدخول في لعنة رسول اهللا ˜ باتخاذ املساجد عليها وإيقاد السرج عليها.

٥- ومنها: أن ذلك يتضمن عمارة املشاهد وخراب املساجد كما هو الواقع، ودين اهللا بضد ذلك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) ينظر: تيسير العزيز احلميد (ص ٢٠٠).

(٢) شرح ثالثة األصول (ص ٤٥).
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٦- ومنها: اجتماعهم لزيارتها واختالط النساء بالرجال وما يقع في ضمن ذلك من الفواحش 
وترك الصلوات، ويزعمون أن صاحب التربة حتملها عنهم.

٧- ومنها: كسوتها بالثياب النفيسة املنسوجة باحلرير والذهب والفضة، ونحو ذلك.
٨- ومنها: جعل اخلزائن واألموال ووقف الوقوف ملا يحتاج إليه من ترميمها، ونحو ذلك.

بلية  كل  أصل  هم  الذين  عليها  العاكفني  ولسدنتها  النذور  ونذر  األمــوال  إهداء  ومنها:   -٩
وكفر، فإنهم الذين يكذبون على اجلهال بأن فالنًا دعا صاحب التربة فأجابه واستغاثه فأغاثه، 

ومرادهم بذلك تكثير النذر والهدايا لهم.
١٠- ومنها: جعل السدنة لها كسدنة عباد األصنام.

١١- ومنها: اإلقسام على اهللا في الدعاء باملدفون فيها.
١٢- ومنها: أن كثيراً من الزوار إذا رأى البناء الذي على قبر صاحب التربة سجد له، وال ريب 
أن هذا كفر بنص الكتاب والسنة وإجماع األمة، بل هذا هو عبادة األوثان؛ ألن السجود للقبة 
يعبدونه  من  صور  على  كنائسهم  في  التي  للصور  النصارى  عبادة  جنس  من  وهو  لها،  عبادة 
بزعمهم الباطل، فإنهم عبدوها ومن هي صورته، وكذلك عبادة القبور ملا بنوا القباب على القبور 

آَل بهم إلى أن عبدت القباب ومن بنيت عليه من دون اهللا عز وجل.
١٣- ومنها: النَّذر للمدفون فيها وفرض نصيب من املال والولد، وهذا هو الذي قال اهللا فيه: 

  j   i  h  g  f  e   d  c  b  a   ̀ _  ^˚
k˝ اآلية، بل هذا أبلغ فإن املشركني ما كانوا يبيعون أوالدهم ألوثانهم.

١٤- ومنها: أن املدفون فيها أعظم في قلوب عّباد القبور من اهللا وأخوف، ولهذا لو طلبت من 
أحدهم اليمني باهللا تعالى أعطاك ما شئت من األميان كاذبًا أو صادقًا، وإذا طلبت اليمني بصاحب 
التربة لم يقدم إن كان كاذبًا، وال ريب أن عباد األوثان ما بلغ شركهم إلى هذا احلد، بل كانوا إذا 

أرادوا تغليظ اليمني غلظوها باهللا، كما في قصة القسامة وغيرها.
١٥- ومنها: سؤال امليت قضاء احلاجات وتفريج الكربات واإلخالص له من دون اهللا في أكثر 

احلاالت.
١٦- ومنها: التضرع عند مصارع األموات والبكاء بالهيبة واخلشوع ملن فيها أعظم مما يفعلونه 

مع اهللا في املساجد والصلوات.
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العبادة  إلى اهللا وهي املساجد، فيعتقدون أن  البقاع وأحبها  ١٧- ومنها: تفضيلها على خير 
والعكوف فيها أفضل من العبادة والعكوف في املساجد، وهذا أمر ما بلغ إليه شرك األولني، فإنهم 
يعظمون املسجد احلرام أعظم من بيوت األصنام، يرون فضله عليها، وهؤالء يرون العكوف على 

املشاهد أفضل من العكوف في املساجد (١).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(١) تيسير العزيز احلميد (ص ٢٦٩-٢٧١).

 صور  ُمنفرة لبعض ما يعبد من دون اهللا: كالشمس والقمر، شريطة أن ال تكون 
صورة جذابة، فيغتر بها بعض الطالب.



91 

ـُرُه
َخـَط

ُك َو
ِّـر ش

: ال
َيُة 

َّاِن ث
ال ُة 

ْحَد
الو

عنوان 
الدرس

رقم 
النشاط

الهدف الذي 
آلية التنفيذيخدمه النشاط

رك
ــــ

ِّ ـش
ر الـ

هـــ
ظا

مــ

١

 ÜÓ£dG êôîà°ùj ¿CG
 øe  ∑ô°ûdG  ôgÉ¶e

  .á°ü≤dG

 .•É°ûædG IAGôb ÜÓ£dG øe º∏©ŸG Ö∏£j ●
.á°ü≤dG ≈∏Y IOQGƒdG á∏Ä°SC’G ÜÓ£dG CGô≤j ●
  . á°ü≤dG øe äÉHÉLE’G ÜÓ£dG êôîà°ùj ●

.¬«dEG Gƒ∏°UƒJ Ée áé«àf ÜÓ£dG Öàµj ●
 . ÜÓ£dG äÉHÉLEG áë°U øe º∏©ŸG ócCÉàj ●

٢

 ÜÓ£dG  Ö`̀à`̀µ`̀j  ¿CG
 ôjòëàdG  ‘  ádÉ°SQ

  . ∑ô°ûdG øe

 .•É°ûædG IAGôb ÜÓ£dG øe º∏©ŸG Ö∏£j ●
 ,∑ô°ûdG øe ôjòëàdG ‘ ádÉ°SQ áHÉàc ÜÓ£dG øe º∏©ŸG Ö∏£j ●

.ádOC’ÉH ∫’óà°S’G ™e
. ¢ü°üîŸG ¿ÉµŸG ‘ √ƒ£Ñæà°SG Ée ÜÓ£dG Öàµj ●

 ‘  ÜÓ£dG  ΩÉ`̀eCG  áYƒªéŸG  ¬àÑàc  Ée  áYƒªéŸG  Qô≤e  CGô≤j  ●
 .  ∞°üdG

 . ÜÓ£dG äÉHÉLEG áë°U øe º∏©ŸG ócCÉàj ●



92 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، تأليف: محمد األمني بن محمد املختار اجلكني الشنقيطي. ، دار النشر:   .١
دار الفكر للطباعة والنشر.  - بيروت. - ١٤١٥هـ - ١٩٩٥م. ، حتقيق: مكتب البحوث والدراسات.

اقتضاء الصراط املستقيم مخالفة أصحاب اجلحيم، تأليف: أحمد بن عبد احلليم بن تيمية احلراني أبو العباس،   .٢
دار النشر: مطبعة السنة احملمدية - القاهرة - ١٣٦٩، الطبعة: الثانية، حتقيق: محمد حامد الفقي.

إيثار احلق على اخللق في رد اخلالفات إلى املذهب احلق من أصول التوحيد، تأليف: محمد بن نصر املرتضى   .٣
اليماني (ابن الوزير)، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ١٩٨٧م، الطبعة: الثانية .

تفسيـر القـرآن العظيـم، تـأليـف: إسماعيل بن عمر بـن كثيـر الــدمشقي أبــو الفــداء، دار النشــر: دار الفكـر-   .٤
بيروت - ١٤٠١.

تلخيص كتاب االستغاثة، تأليف: ابن كثير .  .٥
النمري،  البر  عبد  بن  اهللا  عبد  بن  يوسف  عمر  أبو  تأليف:  واألسانيد،  املعاني  من  املوطأ  في  ملا  التمهيد   .٦

       دار النشر: وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية - املغرب - ١٣٨٧، حتقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، 
 محمد عبد الكبير البكري.

تيسير العزيز احلميد في شرح كتاب التوحيد ، لسليمان بن عبداهللا بن محمد بن عبدالوهاب ، دار النشر:   .٧
عالم الكتب - بيروت - ١٤١٩، الطبعة: األولى ، حتقيق: محمد أمين الشبراوي .

تيسير الكرمي الرحمن في تفسير كالم املنان، تأليف: عبد الرحمن بن ناصر السعدي، دار النشر: مؤسسة   .٨
الرسالة- بيروت - ١٤٢١هـ - ٢٠٠٠م، تقدمي: ابن عقيل وابن عثيمني .

اجلامع الصحيح سنن الترمذي، تأليف: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، دار النشر: دار إحياء   .٩
التراث العربي - بيروت -، حتقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون .

النشر:  ابن تيمية، دار  السالم  اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح، تأليف: أحمد عبد احلليم بن عبد   .١٠
مطبعة املدني - مصر، حتقيق: علي سيد صبح املدني .

حاشية ابن القيم على سنن أبي داود، تأليف: أبو عبد اهللا شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد   .١١
الزرعي الدمشقي، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ١٤١٥ - ١٩٩٥، الطبعة: الثانية .

الروح في الكالم على أرواح األموات واألحياء بالدالئل من الكتاب والسنة، تأليف: أبو عبد اهللا شمس الدين محمد   .١٢
ابن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت - ١٣٩٥– ١٩٧٥.

شرح العقيدة الطحاوية، تأليف: ابن أبي العز احلنفي، دار النشر: املكتب اإلسالمي - بيروت - ١٣٩١،   .١٣
الطبعة: الرابعة .

شرح النووي على صحيح مسلم ، واسمه : املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ، تأليف: أبو زكريا يحيى   .١٤
ابن شرف بن مري النووي، دار النشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت - ١٣٩٢، الطبعة: الطبعة الثانية .

شرح ثالثة األصول ، لعبد العزيز بن عبد اهللا بن باز ، دار النشر: الفتح - املدينة - ١٤١٦، الطبعة: األولى ،   .١٥
حتقيق: أحمد بن باز ، علي املري .

المراجع
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القيم،  ابن  اإلمام  قصيدة  في شرح  القواعد  وتصحيح  املقاصد  توضيح   : واسمه  القيم،  ابن  قصيدة  شرح   .١٦
الثالثة،  إبراهيم بن عيسى، دار النشر: املكتب اإلسالمي - بيروت - ١٤٠٦، الطبعة:  تأليف: أحمد بن 

حتقيق: زهير الشاويش .
 - بيروت   - العلمية  الكتب  دار  النشر:  دار  البيهقي،  احلسني  بن  أحمد  بكر  أبو  تأليف:  اإلميــان،  شعب   .١٧

١٤١٠، الطبعة: األولى، حتقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول .
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل، تأليف: أبو عبد اهللا شمس الدين محمد بن أبي   .١٨
بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، دار النشر: دار الفكر - بيروت - ١٣٩٨، حتقيق: محمد بدر 

الدين أبو فراس النعساني احللبي .
صحيح البخاري، وهو اجلامع الصحيح املسند املختصر من أمور رسول اهللا ˜ وسننه وأيامه ، تأليف: محمد   .١٩
ابن إسماعيل أبو عبداهللا البخاري اجلعفي، دار النشر: دار ابن كثير ، اليمامة - بيروت - ١٤٠٧ - ١٩٨٧، 

الطبعة: الثالثة، حتقيق: د. مصطفى ديب البغا .
التراث  النشر: دار إحياء  النيسابوري، دار  صحيح مسلم، تأليف: مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشيري   .٢٠

العربي- بيروت، حتقيق: محمد فؤاد عبد الباقي .
الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة، تأليف: أبو عبد اهللا شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن   .٢١
سعد الزرعي الدمشقي، دار النشر: دار العاصمة - الرياض - ١٤١٨ - ١٩٩٨، الطبعة: الثالثة، حتقيق: 

د. علي بن محمد الدخيل اهللا .
عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة واجلماعة، تأليف: محمد بن عبد الوهاب، دار النشر: املكتب اإلسالمي - بيروت-   .٢٢

١٣٩٧هـ، الطبعة: الثالثة.
فتح الباري شرح صحيح البخاري، تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي، دار   .٢٣

النشر: دار املعرفة - بيروت، حتقيق: محب الدين اخلطيب .
القاموس احمليط، تأليف: محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، دار النشر: مؤسسة الرسالة – بيروت .  .٢٤

القول املفيد على كتاب التوحيد ، حملمد بن صالح العثيمني ، دار النشر: ابن اجلوزي والعاصمة - ١٤١٨ -  ،   .٢٥
الطبعة: األولى، حتقيق: سليمان أبا اخليل ، خالد املشيقح .

كشف الشبهات، تأليف: محمد بن عبد الوهاب، دار النشر: مطابع الرياض - الرياض، الطبعة: األولى،   .٢٦
حتقيق: ناصر ابن عبد اهللا الطرمي، سعود بن محمد البشر ، عبد الكرمي الالحم .

لسان العرب، تأليف: محمد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري، دار النشر: دار صادر - بيروت، الطبعة: األولى.  .٢٧

مسند اإلمام أحمد بن حنبل، تأليف: أحمد بن حنبل أبو عبداهللا الشيباني، دار النشر: مؤسسة قرطبة – مصر .  .٢٨
املصنف في األحاديث واآلثار، تأليف: أبو بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، دار النشر: مكتبة   .٢٩

الرشد- الرياض - ١٤٠٩، الطبعة: األولى، حتقيق: كمال يوسف احلوت .
املصنف، تأليف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، دار النشر: املكتب اإلسالمي - بيروت - ١٤٠٣،   .٣٠

الطبعة: الثانية، حتقيق: حبيب الرحمن األعظمي .
معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول، تأليف: حافظ بن أحمد حكمي، دار النشر: دار ابن   .٣١

القيم- الدمام - ١٤١٠ - ١٩٩٠، الطبعة: األولى، حتقيق: عمر بن محمود أبو عمر .
منهاج السنة النبوية، تأليف: أحمد بن عبد احلليم بن تيمية احلراني أبو العباس، دار النشر: مؤسسة قرطبة - ١٤٠٦،   .٣٢

الطبعة: األولى، حتقيق: د. محمد رشاد سالم .
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مواقع على الشبكة العنكبوتية

١ ـ موقع وزارة الشؤون اإلسالمية باململكة. 
http://www.al-islam.com

٢ ـ موقع الشيخ عبدالعزيز بن باز - رحمه اهللا - 
http://www.binbaz.org.sa

٣ ـ موقع الشيخ ابن عثيمن - رحمه اهللا -
 http://www.ibnothaimeen.com
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