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احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف الأنبياء واملر�سلني نبينا محمد وعلى اآله 
و�سحبه اأجمعني، اأما بعد: 

فن�سع بني يديك كتاب الطالب ملادة التوحيد لل�سف الأول املتو�سط - الف�سل الدرا�سي الأول، وهو 
ب اإليك ما يتعلَّق بتوحيد اهلل تعالى والدعوة اإليه، ونبِذ ال�سرِك، و�سدِّ الطرق املو�سلة اإليه. كتاٌب يقرِّ

وبقدر ِعلمك وَعملك بعقيدة التوحيد و�سعيك يف ن�سرها وتعليمها لالآخرين تكون باإذن اهلل تعالى 
ا  ً ممن اأراد اهلل بهم اخلي و�سعادة الدارين، حيث اأخربنا ر�سولنا الكرمي � اأن: »َمنرْ ُيِرِد اهلُل ِبِه َخيرْ
ر النبيُّ � من َبلََّغ ديَنه، ودعا  ين تعلُّم التوحيد، وقد ب�سَّ يِن«)1(، وِمن اأعظم الِفقِه في الدِّ ُه يِف الدِّ هرْ ُيَفقِّ
ٍه اإَِلى  ٍه غي فقيه، َوُربَّ َحاِمِل ِفقرْ رًءا �َسِمَع َمَقاَلِتي َفَبلََّغها، َفُربَّ َحاِمِل ِفقرْ َر اهلُل امرْ له بقوله �: »َن�سَّ

ه« )2(. َقُه ِمنرْ َمنرْ ُهَو اأَفرْ
نا يف عر�س كلِّ در�س وفق ما ياأتي: وقد �ِسررْ

1 و�سع متهيٍد منا�سب.
2 التعريف بعنوان الدر�س.

3 عر�س الدر�س وفق عنا�سر تت�سمن: الأدلَة، والأمثلَة، والأحكاَم، والأق�ساَم اأو الأنواَع.
4 و�سع اأن�سطة منا�سبة ملو�سوع الدر�س.

5 و�سع اأ�سئلة التقومي.
6 و�سع معلومة اإثرائية اإذا اقت�سى الدر�س لذلك.

الـمقــدمــــة

)1( اأخرجه البخاري برقم )271(، وم�سلم برقم )1037(.
)2( اأخرجه اأحمد 80/4، واأبو داود برقم )3660(، والرتمذي برقم )2656(، وابن ماجه يف املقدمة برقم )231(.
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وقد و�سعنا يف مقدمة كل وحدة من الكتاب الأهداف التي تراد من درا�ستك لهذه الوحدة، من 
اأجل اأن تتاأملها وت�سعى لتحقيقها، فبقدر قربك من حتقيق الأهداف تكون ا�ستفادتك من الكتاب كبية 

ومثمرة.
ا ملو�سوعات التوحيد بح�سب عنوان كل در�ٍس،  ُه خال�سً �سَ وقد حر�سنا يف هذا الكتاب على اأن منحِّ
بحيث ل يكون هناك تداخل بينه وبني مو�سوعات اأخرى يف كتاب التوحيد نف�سه، اأو مو�سوعات اأخرى 

ل تتعلق مبو�سوع التوحيد مبا�سرة.
له اأن يكون الكتاُب دافًعا لك اإلى مزيد ِمن العلم النافع والعمل ال�سالح، وانطالقًة   والذي نوؤمِّ
خلي عظيم َترى اأثره يف حياتك واأ�سرتك وجمتمعك ووطنك. نفع اهلل بك، وجعلك قرة عني لوالديك 

وحفظك من كل �سوء.
و�سلى اهلل و�سلم على نبينا محمد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.
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الوحدة األولى

درو�س الوحدة

التـوحـيـد   الدر�س الأول:

      التوحيد واأق�ص�مه.

 الدر�س الث�ين:

     اأهمية التوحيد.

  الدر�س الث�لث:

      ف�صل التوحيد.

  الدر�س الرابع:

      حتقيق التوحيد.

  الدر�س اخل�م�س:

دين.       اجلنة دار املوؤمنني املوحِّ

  الدر�س ال�ص�د�س:

      التوحيد والفطرة.

  الدر�س ال�ص�بع:

      املعتقدات التي ت�ص�د التوحيد.
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الأهداف

من �ملتوقع بعد در��سة هذه �لوحدة �أن:

بنيِّ اأق�ص�مه.
ُ
ف التوحيد، واأ عرِّ

ُ
1  اأ

ذُكر اأهمية التوحيد، مع ال�صتدلل.
َ
2  اأ

بنيِّ ف�صل التوحيد.
ُ
3  اأ

ح �صفة حتقيق توحيد اهلل تع�ىل.  و�صِّ
ُ
4  اأ

بنيِّ احلكمة من خلق الإن�س واجلن، مع الدليل.
ُ
5  اأ

ذُكر املراد بتحقيق التوحيد، وف�ص�ئل حتقيقه.
َ
6  اأ

دين يف دخول اجلنة. ق بني اأ�صن�ف املوحِّ فرِّ
ُ
7  اأ

بنيِّ املعتقدات التي ت�ص�د التوحيد.
ُ
8  اأ
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الدرس 
التوحيد واأق�ضامهاألول 1

لغًة: م�سدر وّحده يوّحده توحيًدا، اعتقده واحًدا اأي: فرًدا.

فاته الُعلى. ته، واأ�سمائه احل�سنى و�سِ ته، واألوهيَّ �َسرًعا: اإفراُد اهلل تعالى يف ربوبيَّ

اأق�ساُم التوحيد ثالثة هي:

الق�سم الأول: توحيُد الربوبيَّة

ُر لأمور خلقِه جميًعا. المراد به اإفراُد اهلِل باأفعاِله �سبحانه، فهو اخلالق ،الرازق ،املالُك، املدبِّ

دلـيـلـه قول اهلل تعالى: {

.)1({                          
                قول اهلل تعالى:{ })2(.

)1( �سورة يون�س اآية 3.
)2( �سورة اآل عمران اآية 189.

تعريُف التوحيد

اأق�ضاُم التوحيد

تمهيد
العبد  اإلميان معنى عاّم، والتوحيد جزء منه، فاإلميان شامل إلميان 
وشره،  خيره  وبالقدر  اآلخر  واليوم  ورسله  وكتبه  ومالئكته  باللَّه 
ه  ِه تعالى، فال يصح اإلميان باللَّ والتوحيد داخل في ركن اإلميان باللَّ

تعالى إال بتوحيده سبحانه.
  فما التوحيد وما أقسامه؟

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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الق�سم الثالث: توحيُد الأ�صماء وال�صفات

الق�سم الثاين: توحيُد الألوهيَّة

المراد به  اإثبات ما اأثبته اهلل تعالى لنف�صه، وما اأثبته له ر�صوله � من الأ�صماء احل�صنى وال�صفات 

الُعلى  على الوجه الذي يليق بجالل اهلل وعظمته،من غري حتريف ول تعطيل، ومن غري تكييف ول 
متثيل. ونفي ما نفاه اهلل عن نف�صه ونفاه عنه ر�صوله �.

.)2({ دلـيـلـه قول اهلل تعالى: { 

المراد به اإفراُد اهلِل بالعبادة. 

دلـيـلـه قول اهلل تعالى: { })1(.

ى: )توحيد الِعبادة(.  وي�صمَّ

يف �صوء معلوماتي، اأَكُتب تعريًفا اآخر لتوحيد الربوبية:
................................................................................................

يف �صوء معلوماتي، اأَكُتب تعريًفا اآخر لتوحيد الألوهيَّة:
................................................................................................

)1( �صورة النحل اآية 36.           )2( �صورة الأعراف اآية 180. 

1

2

هذه الأق�سام الثالثة للتوحيد متالزمة، 

ًدا. من لم يوؤمن بها جميًعا لم يكن موحِّ

كل من  ر�صي  اأن 
ُيعبَد من دون اهلل.
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اخُل�سوُع والتذّلُل هلل، فاخللق كلهم خا�سعون له �سبحانه وتعالى.

للعبودية نوعان، هما:

وت�سمى: »العبودية القهرية«.
وكافرهم  موؤمنهم  واجلن  والإن�س،  فاملالئكـة،  تعالــى،  هلل  املخلوقـات  جميع  خ�سوع  ومعناها: 
 واحليوانات، والطيور، واجلمادات، والنباتات كلها ملك هلل وحتت قدرته، ول يــقـدر اأحـد اأن يخــرج

عن هــذه العبوديــة، قــال اهلل تعـالــى: { 

.)1({                 

معنى العبودية

اأنواع العبودية

العبودية العامة 1

اأنواع التوحيد

ة )العبادة(توحيد الربوبية توحيد األسماء والصفاتتوحيد اأُلُلوِهيَّ

أمثلته
1 نثبت هلل اسم السميع وصفة السمع.
2 ننفي عن اهلل صـفـة الـعـجــز، ونثبت 

      له صفة القدرة.

       أمثلته
1  ال ندعو إال اهلل.
2 ال نصلي إال هلل.

             أمثلته 
1 ال خالق للكون إال اهلل.

2 ال رازق إال اهلل.

بأفعاِله  اهلِل  ـــراُد  إف تعريفه  
ســبــحــانــه، فــهــو اخلـــالـــق، 
ـــُر،  ـــدبِّ ـــُك امل ـــال ــــــرازق، امل ال

ألمورخلقِه جميًعا.

تعريفه  إفراُد اهلِل بالعبادة 
واإلخالص له سبحانه.

تعالى  اهلل  أثــبــتــه  ــا  م ــات  ــب إث تعريفه  
من   � رســولــه  لــه  أثبته  ومــا  لنفسه، 
على  الُعلى  والصفات  احلسنى  األسماء 
وعظمته،  اهلل  بجالل  يليق  الذي  الوجه 
غير  ومــن  تعطيل،  وال  حتريف  غير  من 
تكييف وال متثيل. ونفي ما نفاه اهلل عن 

نفسه ونفاه رسوله �.
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اأَكُتب حتت كل عبارة مما ياأتي نوع التوحيد الذي تنتمي اإليه: 3

اهلل في ال�صم�ء

اهلل ال�صميع

اأدعو اهلل وحده

اهلل خ�لقي

اهلل يرزقني

اهلل القوي

اهلل معبودي

اهلل الب�صير

اأ�صجد هلل وحده

اهلل الرحيم

اهلل يحيي الموتى

اهلل يدبر الكون

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

.........................

وت�سمى: »العبودية الختي�رية«.
بـاعهم لر�سـولـه �، قــال اهلل تـعالــى: ـهـم، واتِّ وهـي عـبـوديـة الطاعـة وا�ستـجـابة املـوؤمنني لربِّ

 .)1({  }
وهذه تعم كل من يعبد اهلل ب�سرعه فاهلل هو امل�ستحق للعبادة وحده.

العبودية اخلا�سة 2

)1( �سورة الفرقان اآية 63.
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ف التوحيد. ُأعرِّ 1

ما أقسام التوحيد؟ 2

َأذُكر الدليل على ما يأتي: 3

ة. �أ توحيد الربوبيَّ

ة. ب توحيد األلوهيَّ

ج توحيد األسماء والصفات.

د العبودية العامة.

هـ العبودية اخلاصة.

قال عطاء رحمه اللَّه في قوله تعالى: {  )1(: 
ذلك  مع  وكانوا  رازقهم,  وهو  خالقهم,  وهو  ربهم,  اللَّه  أن  يعلمون  )كانوا 

مشركني( )2(.

)1( �سورة يو�سف اآية 106.
)2( جامع البيان يف تاأويل القراآن للطربي )289/16(.



16 

تمهيد

الدرس 
اأهميَّة التوحيدالثاني 2

ه هذا الكون العظيم الذي أدهش العقول, فلماذا    خلق اللَّ

ه اخللق؟ وملاذا أرسل الرسل؟ وملاذا أنزل الكتب؟ خلق اللَّ

للتوحيد �أهميَّة كبرية، ومك�نة عظيمة، نلخ�صه� فيم� ي�أتي:

ْوِحيُد هو الغاية ِمن خلِق اجلن والإن�س :  التَّ �أولاً

ْوِحيُد هو الغاية التي من اأجلها اأر�سل اهلل الر�سل  واأَنَزل الُكتب ثانًيا: التَّ

ف�لغ�ية من خلق �جلن و�لإن�س هي: عبادة اهلل تعاىل وحده ال �شريك له.
و�لدليل على هذ�: قول �هلل تع�لى: {   })1(.

ومعنى �لآيِة �لكرميِة: م� خلقتهم �إل ليعبدوين وحدي، ل ي�صركون بي �صيًئ�. 
وهذه �لعب�دة �لتي خلق �خللق لأجله�، له� �أنو�ع ثالث:

�أ  عبادة القلب مثل: �خلوف من �هلل، ومحبته، ورج�ء ثو�به.

ب  عبادة الل�شان مثل: ذكر �هلل، و��صتغف�ره،  وت�صبيحه.
ج   عبادة اجلوارح مثل: �ل�صالة، و�لو�صوء، و�ل�صدقة، و�حلج.

ف�حلكمة من �إر�ص�ل �لر�صل و�إنز�ل �لكتب هي: االأمر بالتوحيد والنهي عن ال�شرك.
و�لدليل على هذ�: قول �هلل تع�لى: {

.)2({

)1( �صورة �لذ�ري�ت �آية 56.              )2( �صورة �لنحل �آية 36.

اأهمية التوحيد

كل من  ر�صي  �أن 
ُيعبَد من دون �هلل.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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ومعنى الآيِة الكرميِة: اأن اهلل تعالى اأر�سل جميع الر�سل  اإلى جميع الأمم ياأمرونهم بعبادة 

اهلل وحده، واجتناب ال�سرك.

اأَ�ستنبط من الآية ال�سابقة وجه الدللة على اأن احِلكمة من اإر�سال الر�سل هي 
الأمر بالتوحيد والنهي عن ال�سرك.

................................................................................................

................................................................................................

1

ُل الواِجَباِت ْوِحيُد اأوَّ ثالًثا:  التَّ

ْوِحيُد اأوجُب الواِجباِت رابًعا:  التَّ

فاأول ما يجب على العباد توحيد اهلل تعالى.
ِبيُّ � معاَذ بن جبل � اإلى  ا�س  ملَّا بعَث النَّ والدليل على هذا: حديث عبداهلل بن َعبَّ
اأَن  اإَِلى  َتدُعوُهم  َما  َل  اأَوَّ َفلَيُكن  الِكَتاِب،  اأَهِل  ِمن  َقوٍم  َعَلى  ُدُم  َتقرْ َك  »اإِنَّ له:  قال  اليمن  اأهل  نحو 

ُدوا اهلل َتَعاَلى«.)1(  ُيَوحِّ

والدليل على هذا: قول اهلل تعالى: { })2(.

)1( اأخرجه البخاري برقم )7372(.
)2( �سورة الإ�سراء اآية 23.

رك دعوُة جميِع الأنبياِء  الأمر بالتَّْوِحيد والنهي عن ال�ضِّ

اأوجَب
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تبنيَّ يل من خالل هذا الدر�س الأهمية الكربى للتوحيد، وذلك لالأ�سباب الآتية:
1  اأن التوحيد هو الغاية .................................................................
2  اأن اهلل تعالى اأر�سل ...................................................................
3  اأن التوحيد هو .........................................................................
4  اأن التوحيد هو .........................................................................
5  اأن التوحيد هو .........................................................................
6  اأن التوحيد هو .........................................................................

2

ْوِحيُد اأعظُم حقوِق اهلل على ِعباِده �ساد�ًسا:  التَّ

)1( �سورة الأنبياء اآية 94. 
)2( �سورة الزمر اآية 65. 

ديف هو: الذي حتمله خلفك على ظهر الدابة. دف والرَّ )3( اأخرجه البخاري برقم )2701(، وم�سلم برقم )30(، والرِّ

فتوحيد اهلل تعالى هو اأ�سا�س َقبول كلِّ عمٍل، فاإن اهلل تعالى ل يقبل عمَل امل�سركني واإن كان يف 
ظاهره عماًل �ساحًلا؛ كال�سدقِة والرِبِّ ونحِو ذلك.

والدليل على هذا:
)1(.{ 1  قول اهلل تعالى: { 

2 قول اهلل تعالى: {
)2(.{

َف ر�سوِل اهلِل � على ِحَماٍر ُيَقاُل  والدليل على هذا: حديُث ُمَعاِذ بن َجَبٍل � قاَل: كنُت ِردرْ
ِعَباِد على اهلِل؟«، قاَل:  ِعَباِد؟ وما َحقُّ الرْ ري َما َحقُّ اهلِل على الرْ ٌ(، قاَل: فقاَل: »َيا ُمَعاُذ، َتدرْ له: )ُعَفيرْ
ِرُكوا ِبِه �سيًئا، َوَحُق  ُبُدوا اهلَل وَل ُي�سرْ ِعَباِد اأَنرْ َيعرْ َلُم، قاَل: »فاإنَّ َحقَّ اهلِل على الرْ قلُت: اهلل َوَر�ُسوُلُه اأَعرْ
ُر  ِرُك ِبِه �سيًئا«، قاَل: قلُت: يا َر�ُسوَل اهلِل، اأََفال اأَُب�سِّ َب َمن ل ُي�سرْ ِعَباِد على اهلِل عزَّ وجلَّ اأَن ل ُيَعذِّ الرْ

ِكُلوا«.)3( ُهمرْ َفَيتَّ ررْ النا�َس؟ قاَل: »ل ُتَب�سِّ

ْوِحيُد اأ�سا�ُس َقُبوِل الأعمال خام�ًسا:  التَّ
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ما احلكمة من خلق اخللق؟ مع الدليل. 1

؟ ما احلكمة من إرسال الرسل  2

ما الدليل على أن التوحيد أعظم الواجبات؟ 3

6

1

2

3

4

5 اأهمية 
التَّوحيد الغاية التي من 

اأجلها اأر�ضل اهلل 
الر�ضل  

واأنزل الكتب

الغاية ِمن خلِق 
اجلن والإن�س

ُل الواِجَباِت اأوَّ

اأوجُب الواِجباِت

اأ�ضا�ُس َقُبوِل 
الأعمال

اأعظُم حقوِق اهلل 
على ِعباِده
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الدرس 
ف�ضل التوحيدالثالث 3

تمهيد

ه تعالى هو أفضل األعمال على اإلطالق؛ فمن أتى به نال  توحيد اللَّ
السعادة في دنياه وآخرته.

لتوحيد اهلل تعالى ف�سائل كثية اأهمها ما ياأتي: 

)1( �سورة الأنعام اآية 82.
)2( �سورة لقمان اآية 13.

الف�سيلة الثانية:الهداية التامة اإىل ال�سراط امل�ستقيم

والدليل على هاتني الف�سيلتني: قـول اهلل تـعـالـى: { 
 )1(.{

د اهلل تعالى ومل يخلط توحيَده ب�ِسرٍك فاإنه يح�سل على اأمرين: فَمن وحَّ
الأول: الأمن يف الدنيا والآخرة. 

الثاين: الهداية التامة اإلى ال�سراط امل�ستقيم. 
)2(.{ والظلم هنا هو ال�سرك، كما قال تعالى: {

ف�ضائل التوحيد

الف�سيلة الأوىل:الأمن يف الدنيا والآخرة

يف الدنيا والآخرة
ب�سركيخلطوا

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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}: َنَزَلترْ ا  َلمَّ � قال:  عن عبد اهلل بن م�سعود 
يا  َفَقاُلوا:  ِلميَن،  ُم�سرْ الرْ على  ذلك  �َسقَّ   .)1({
َمُعوا ما  ُك، اأََلمرْ َت�سرْ ررْ �َسُه؟ قال: »لي�س ذلك، اإنما هو ال�سِّ ِلُم َنفرْ اأَيَُّنا َل َيظرْ ر�سول اهلل 

.»)2({ ِنِه وهو َيِعُظُه:{  َماُن لبرْ قال ُلقرْ
  ما الذي فهمه ال�سحابة  من الآية الأولى؟

  ما الذي نتوقعه من ال�سحابة  بعد تف�سير النبي � لالآية؟

1

)3( تقدم تخريجه �س 18. )2( �سورة لقمان اآية 13.  )1( �سورة الأنعام اآية 82. 
)4( اأخرجه م�سلم برقم )2687(.

ب من ل ي�سرك به �سيًئا الف�سيلة الثالثة: اأن اهلل تعاىل اأوجب على نف�سه اأن ل يعذِّ

ًما منه  ا اأوجبه على نف�سه تكرُّ دين باأن جعل لهم حقًّ َل اهلل تعالى على عباِده املوحِّ َتَف�سَّ فلقد 
به،  وف�ساًل، وهو: اأن من وّحد اهلل ومل ي�سرك به �سيًئا واجتنب الكبائر اأدخله اهلل اجلنة ومل يعذِّ

وذلك هو جزاء اأهل التوحيد.
َب  ِعَباِد على اهلِل عزَّ وجلَّ اأَن ل ُيَعذِّ والدليل على هذا: حديث معاذ بن جبل �، وفيه: »َوَحقُّ الرْ

ِرُك ِبِه �سيًئا«.)3( َمن ل ُي�سرْ

د اهلل تعالى ومل ي�سرك به �سيًئا، ومات على ذلك فاإن اهلل تعالى- اإذا �ساء- غفر له  فمن وحَّ
ذنوَبه جميًعا، وهذا يدل على �َسعِة رحمِة اهلل وُجوِده على اأهل التوحيد، كما يدل على كرثة ثواب 
د اهلل وهو ل  ر اخلطايا اإذا لقي املوحِّ التوحيد وتكفيه الذنوب، فح�سنة التوحيد عظيمة، فهي ُتكفِّ

ي�سرك به �سيًئا.
: ... وَمنرْ  والدليل على هذا: حديُث اأَِبي َذرٍّ � َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اهلِل �: »َيُقوُل اهلُل َعزَّ َوَجلَّ

ِفَرًة«.)4(  ِلَها َمغرْ ثرْ ًئا َلِقيُتُه مِبِ ِرُك ِبي �َسيرْ �ِس َخِطيَئًة ل ُي�سرْ َلِقَيِني ِبُقَراِب الأَررْ

الف�سيلة الرابعة:تكفري الذنوب

ملوؤها اأو 
ما يقارب مالأها

رك.ذنوب مات �ساملًا من ال�سِّ
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ار على اأهل التوحيد الكامل الف�سيلة ال�ساد�سة: حترمي النَّ

ر الإن�سان من التعلق بالب�سر الف�سيلة اخلام�سة: اأن التوحيد يحرِّ

)1( �سورة اآل عمران اآية 175.
)2(  اأخرجه البخاري برقم )5401(.
)3(  اأخرجه اأحمد 150/11)6583(.

تعالى  اهلل  فاإن  تعالى،  هلل  ا  ومخل�سً للكبائر،  جمتنبًا  مبقت�ساه،  وعِمَل  بالتوحيد،  �سِهَد  َمن 
مه على النار. يحرِّ

ِبيَّ � قاَل: »فاإنَّ اهلَل َقدرْ  اِريِّ � اأنَّ النَّ َباَن بِن َماِلٍك الأَنرْ�سَ والدليل على هذا: حديُث ِعترْ
َه اهلِل«.)2( َتِغي ِبَذِلَك َوجرْ اِر َمنرْ قاَل: ل اإَِلَه اإل اهلُل؛ َيبرْ َم َعَلى النَّ َحرَّ

ورجائهم  منهم  واخلوف  بالنا�س  التعلق  من  الإن�سان  يحرر  اأنه  التوحيد  ف�سائل  اأعظم  من 
والعمل لأجلهم، فاملوحد متعلق قلبه بربه، فال يدعو اإل اهلل، ول يرجو اإل اإياه، ول يخ�سى اإل اهلل، 

ول يتوكل اإل عليه، وبهذا تتحقق له الطماأنينة والراحة والعّز وال�سرف.
 والدليل على هذا: قال تعالى: {ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ 

ڤ}.)1(

الف�سيلة ال�سابعة:ِثَقُلُه يف ميزان العبد يوم القيامة

فالتوحيد اأثقل �سيء يف ميزان العبد يوم القيامة.
ٍرو  اأنَّ النبيَّ � قاَل: »اإِنَّ َنِبيَّ اهلِل ُنوًحا �  ِن َعمرْ ِد اهلِل برْ والدليل على هذا: حديث َعبرْ
ِن، اآُمُرَك  َنَتيرْ َهاَك َعِن اثرْ ِن، َواأَنرْ َنَتيرْ َة: اآُمُرَك ِباثرْ يَّ َو�سِ َك الرْ ي َقا�سٌّ َعَليرْ ِنِه: اإِنِّ َوَفاُة َقاَل لبرْ ُه الرْ َرترْ ا َح�سَ لمَّ
َعترْ ل اإَِلَه اإِلَّ اهلُل  ٍة، َوُو�سِ َعترْ ِفي ِكفَّ َع، َلورْ ُو�سِ برْ يَن ال�سَّ �سِ َع، َوالأَررْ برْ َماَواِت ال�سَّ ِبال اإَِلَه اإِلَّ اهلُل، َفاإِنَّ ال�سَّ

ٍة، َرَجَحترْ ِبِهنَّ ل اإَِلَه اإِّل اهلُل... الحديث«.)3( ِفي ِكفَّ
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الف�سيلة الثامنة: دخول اجلنَّة

فمن �سهد بالتوحيد وعمل مبقت�ساه بفعل الطاعات واجتناب الكبائر واملوبقات دخل اجلنة، 
به واإن �ساء غفر  ومن �سهد بالتوحيد وقع منه تق�سي يف العمل فهو حتت امل�سيئة، اإن �ساء اهلل عذَّ

له، ولكن ماآله اإلى اجلنة، من اأجل ح�سنة التوحيد، وهذا يدل على عظم ف�سل التوحيد.

)1(  اأخرجه البخاري برقم )3435(، وم�سلم برقم )28(.

ًدا عبُدُه ور�سوُلُه«: فيه رد على طائفتني: الُغالة، واجُلفاة،  �أ   قوله � يف احلديث: »َواأَنَّ محمَّ
اأما الُغالة: فهم الذين رفعوه فوق منزلته التي اأنزله اهلل تعالى، واأما اجُلفاة: فهم الذين 

جحدوا نبوته، وتركوا الإميان به ومبا جاء به.
فقوله: )عبده( رد على الغالة، وقوله: )ور�سوله( رد على اجلفاة.  

ُد اهلِل ور�سوُلُه«: فيه رد على طائفتني: الُغالة، واجُلفاة، اأما ُغالة  ب  وقوله: »َواأَنَّ ِعي�َسى َعبرْ
الن�سارى: فهم الذين ادعوا األوهيته تعالى اهلل عن ذلك، واأما ُجفاة اليهود:  فهم الذين 

جحدوا نبوته.
( ردٌّ على الُغالة، وقوله: )ور�سوُلُه( ردٌّ على اجُلفاة، ومعتقد اأهل ال�سنة ِ ُد اهللَّ فقوله: )َعبرْ  

           واجلماعة يف عي�سى � اأنه عبُد اهلِل ور�سوُلُه.

 � النِبيَّ  اأنَّ   � اِمِت  ال�سَّ بِن  ُعباَدَة  والدليل على هذا: حديُث 

عبُدُه  ًدا  محمَّ َواأَنَّ  لُه،  �سريَك  َل  َوحدُه  اهلُل  لَّ  اإِ اإَِلَه  َل  اأَن  �َسِهَد  »َمنرْ  قال: 

ُد اهلِل ور�ســوُلــُه، وكِلمُتُه األقاها اإلى مرمَي َوُروٌح ِمنُه،  نَّ ِعــي�َسى َعبرْ ور�سوُلُه، َواأَ
، اأدخَلُه اهلُل اجَلنَة على ما كان ِمَن العمِل«.)1( ، َوالناَر َحقٌّ َواجَلنَة َحقٌّ

تكلَّم بها عارًفا 
لمعناها عاماًل 

بمقت�ساها.

و�سهد اأن محمًدا 
عبد اهلل ور�سوله 

ب�سدق ويقين.

عي�سى  اأن  و�سهد 
عبد اهلل ور�سوله 
ب�سدق ويقين.

و�سهد اأن عي�سى 
كان بكلمة)كن( 
التي اأر�سل اهلل 

بها جبرائيل اإلى 
مريم فنفخ في 

جيب درعها.

و�سهد اأن عي�سي روح 
التـــي  الأرواح  مـــن 

خلقها اهلل تعالى.
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ال�سركالآية
ظلم الإن�سان 

نف�سه باملعا�سي
ظلم الإن�سان 

غريه

 قـــال اهلل تعالـــى: {
 .)1({

 قـــال اهلل تعالى: {

 .)2({

قــــال النبـي �: » قــــال اهلل تعـالى: 
ـــُت الظلم على  مرْ يا عبـــادي، اإين َحرَّ
نف�سي، وجعلته بينكـــم محّرًما، فال 

َتظاملوا«)3(. 

)2( �سورة الن�ساء اآية 110. )1( �سورة لقمان اآية 13. 
)4( �سورة الأنعام اآية 82. )3(  اأخرجه م�سلم: )2577(. 

)5( �سورة لقمان اآية 13.

اأ�سع عالمة )( في المربع المنا�سب اأمام الآتي: 3

د ثالًثا من فضائل التوحيد، مع الدليل. ُأعدِّ 1

} قـولـه تعالى:  الظلـم في  مـا تفسير  2

} )4(، وقولـه تعالى: {
})5(؟

ـه ورسوله، فماذا نستفيد  ـه عيسى � بأنه عبد اللَّ ُوِصَف نبي اللَّ 3

من وصفه بالعبودية والرسالة؟
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قال الشيخ السعدي رحمه اللَّه عن فضائل التوحيد:
ل على العبد فعل اخلير وترك املنكرات ويسلِّيه عن املصيبات. )ومن فضائله: أنه يسهِّ
ومن أعظم فضائله: أن جميع األعمال واألقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها 
وفي كمالها وفي ترتب الثواب عليها على التوحيد, فكلما قوي التوحيد واإلخالص 

للَّه كملت هذه األمور ومتت.
ومنها: أن التوحيد إذا َكُمَل في القلب حبَّب اللَّه لصاحبه اإلميان وزينه في قلبه, 

ه إليه الكفر والفسوق والعصيان, وجعله من الراشدين. وكرَّ
ف عن العبد املكاره ويهون عليه اآلالم. فبحسب تكميل العبد  ومنها: أنه ُيخفِّ
وتسليم  مطمئنة  ونفس  منشرح  بقلب  واآلالم  املكاره  يتلقى  واإلميان,  للتوحيد 

ه املؤملة. ورضا بأقدار اللَّ
ومن أعظم فضائله: أنه يحرر العبد من رق املخلوقني والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم 

والعمل ألجلهم, وهذا هو العز احلقيقي والشرف العالي.
ومن فضائله التي ال يلحقه فيها شيء: أن التوحيد إذا مت وكمل في القلب وحتقق 
حتقًقا كاماًل باإلخالص التام فإنه يصير القليل من عمله كثيًرا, وتضاعف أعماله 
وأقواله بغير حصر وال حساب, ورجحت كلمة اإلخالص في ميزان العبد بحيث 
اُرها من جميع خلق اللَّه كما في حديث البطاقة  ال تقابلها السماوات واألرض وعمَّ
ه التي وزنت تسعة وتسعني سجاًل من الذنوب, كل سجل  التي فيها ال إله إال اللَّ
يبلغ مدَّ البصر, وذلك لكمال إخالص قائلها, وكم ممن يقولها ال تبلغ هذا املبلغ, 
ألنه لم يكن في قلبه من التوحيد واإلخالص الكامل مثل وال قريب مما قام بقلب 

هذا العبد.



)1( القول ال�سديد يف مقا�سد التوحيد لل�سيخ عبد الرحمن ال�سعدي �س25-23. 26

والعزَّ  الدنيا  في  والنصر  بالفتح  ألهله  ل  تكفَّ اللَّه  أن  التوحيد:  فضائل  ومن 
في  والتسديد  األحوال  وإصالح  للُيسرى  والتيسير  الهداية  وحصول  والشرف 

األقوال واألفعال.
ومنها: أن اللَّه يدافع عن املوحدين أهل اإلميان شرور الدنيا واآلخرة, وميّن عليهم 

باحلياة الطيبة والطمأنينة إليه والطمأنينة بذكره(.)1(
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تمهيد

الدرس 
تحقيق التوحيدالرابع 4

  ما فضائل التوحيد التي تعود على الفرد واملجتمع؟

المراد بتحقيق التوحيد

مراتب تحقيق التوحيد

رك والبدع واملعا�سي،  حتقيق التوحيد يكون باإخال�س العمل هلل تعالى، وتخلي�سه من �سوائب ال�سِّ
وتكميله بفعل ال�سنن وترك املكروهات.

)1( �سورة فاطر اآية 32.

واقٌع يف
 املعا�سي
واقٌع يف

 املعا�سي

حتقيق التوحيد على مرتبتني:
املرتبة الأوىل: حتقيٌق واجٌب  وهو َمق�ُم اأ�صح�ب اليمني املقت�صدين، ويكون بخم�صة اأمور:

1  الإخال�ُس هلل تعالى، وترُك ال�سرك الأكرب الذي ينايف التوحيد بالكلية. 
رك الأ�سغر الذي ينايف كمال التوحيد الواجب.  2  ترُك ال�سِّ

3  املحافظُة على الواجبات التي هي ِمن كمال التوحيد الواجب.
4  ترُك الِبدع املحرمة التي تنايف كمال التوحيد الواجب. 

5  ترُك املعا�سي التي تقدح يف التوحيد وتنق�س ثوابه.
بني، وذلك يكون ب�خلم�صة املتقدمة  املرتبة الث�نية: حتقيٌق م�صتحٌبّ  وهذا َمق�ُم ال�ص�بقني املقرَّ

مع م� ي�أتي:

ات، التي هي من كمال التوحيد امل�ستحّب.  1  ِفعُل امل�ستحبَّ
2  ترُك املكروهات، الذي يكمل به ثواُب التوحيد امل�ستحّب.

قال اهلل تعالى: {
)1(.{

مقت�سر على اأداء
الواجبات وترك 

املحرمات

م�سارٌع جمتهٌد يف الأعمال
ال�ساحلة الفرائ�س منها والنوافل

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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ف�ضل تحقيق التوحيد

)1( اأخرجه البخاري  برقم )5752(، وم�سلم برقم )220(.

اأَ�ستخِرُج من احلديث ما يدل على ما ياأتي:
  ف�سل اأمة محمد � .

...........................................................................................  

  حر�س ال�سحابة  على الخير.
................................................................................................

1

قيل عر�ست 
ليلة الإ�سراء، 
وقيل: يف املنام.

ق التوحيَد دخَل اجلنة بغي ح�ساب ول عذاب. من حقَّ

ًما  ِبيُّ � َيورْ َنا النَّ ا�ٍس  قاَل: َخَرَج َعَليرْ والدليل على هذا: حديُث عبِد اهلل بن َعبَّ

ِبيُّ  ُجالِن، َوالنَّ ِبيُّ َمَعُه الرَّ ُجُل، َوالنَّ رُّ النبيُّ َمَعُه الرَّ ، َفَجَعَل مَيُ ترْ َعَليَّ الأُمَمُ فقاَل: »ُعِر�سَ

ِتي،  ُت اأَنرْ يكوَن اأُمَّ ُت �َسَواًدا َكِثًيا �َسدَّ الأُُفَق َفَرَجورْ ِبيُّ لي�س َمَعُه اأََحٌد، َوَراأَيرْ ُط، َوالنَّ هرْ َمَعُه الرَّ

َفِقيَل يل:  الأُُفَق،  َكِثًيا �َسدَّ  �َسَواًدا  ُت  َفَراأَيرْ  ، ُظررْ انرْ ِقيَل يل:  ُثمَّ  ُمُه،  َوَقورْ ُمو�َسى  َهَذا  َفِقيَل: 

ُعوَن  لِء �َسبرْ ُتَك، َوَمَع َهوؤُ لِء اأُمَّ ُت �َسَواًدا َكِثًيا �َسدَّ الأُُفَق، َفِقيَل: َهوؤُ ُظررْ َهَكَذا َوَهَكَذا، َفَراأَيرْ انرْ

النبيِّ  َحاُب  اأَ�سرْ َفَتَذاَكَر  رْ لهم،  ُيَبنيَّ النا�ُس ومل  َق  َفَتَفرَّ ِح�َساٍب«.   ِ ِبَغيرْ َة  نَّ َ ُخُلوَن اجلرْ َيدرْ ًفا  اأَلرْ

َناوؤَُنا،  ا ِباهلِل َوَر�ُسوِلِه، َوَلِكنرْ َهوؤُلِء ُهمرْ اأَبرْ ا اآَمنَّ ِك، َوَلِكنَّ ررْ َنا يف ال�سِّ ُن َفُوِلدرْ ا َنحرْ � َفَقاُلوا: اأَمَّ

ِهمرْ  َربِّ َوَعَلى  َتُووَن،  َيكرْ وَل  ُقوَن،  رَترْ َي�سرْ وَل  وَن،  ُ َيَتَطيَّ َل  ِذيَن  الَّ ُهمرْ   « � فقاَل:  النبيَّ  َفَبَلَغ 

«، َفَقاَم اآَخُر  ُهمرْ اأِنا يا َر�ُسوَل اهلِل؟ قاَل: »َنَعمرْ ٍن فقاَل: اأَِمنرْ �سَ ا�َسُة بن ِمحرْ ُلوَن«، َفَقاَم ُعكَّ َيَتَوكَّ

ا�َسُة«)1(. ُهمرْ اأَنا؟ فقاَل: »�َسَبَقَك بها ُعكَّ فقاَل: اأَِمنرْ

اجلماعة
دون الع�سرة

ا  اأي اأ�سخا�سً
د  كثيين من ُبعرْ
ل اأدري من هم

تباحثوا يف 
�ساأن ال�سبعني 
األًفا؛باأي عمل 

نالوا هذه 
الدرجة؟

يعتمدون على
ربهم وحده

ل يت�ساءمون

ل يطلبون
الرقية من

غيهم

ل يكتوون
بالنار
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 وقد دلَّ على ذلك اأدلة منها:
 .)1({ 1  قول اهلل تعالى: {

فدلت الآية الكرمية على اأن اإمام املوحدين عليه ال�سالة وال�سالم مائٌل عن ال�سرك كلِّه �سغِيه 
وكبِيه، م�ستم�سٌك بالتوحيد كلِّه. 

}، واإبراهيم عليه ال�سالة وال�سالم قدوتنا فقد  د اهلل تعالى ذلك بقوله: { ثم اأكَّ
حقق التوحيد واجتنب ال�سرك �سغيه وكبيه، ونحن ماأمورون بالقتداء باإبراهيم  عليه ال�سالة وال�سالم 
})2(، فمن  اإمام احلنفاء املوحدين، قال تعالى: { فهو 

ى به عليه ال�سالة وال�سالم فقد بلغ الغاية. تاأ�سَّ
تعالى: { قول اهلل    2

})3(، فقد و�سف اهلل تعالى هوؤلء العباد ال�ساحلني باأنهم 
يعبدونه وحده، ويتجنبون ال�سرَك كلَّه �سغَيه وكبَيه، وهذه حقيقة التوحيد التي ل يتم اإل بها.

فُة الأوىل:ال�ستقامة على التوحيد، واجتناب ال�سرك �سغرِيه وكبرِيه ال�سِّ

ال�ضفات التي ل بد من تحققها لنيل ف�ضل التوحيد 

)1( �سورة النحل اآية 120.

)2(  �سورة املمتحنة اآية 4.
)3(  �سورة املوؤمنون الآيات  59-57.

قدوة واإماًما يف اخلي
اخلا�سُع املطيُع هلل تعالى، والقنوت دوام الـطاعة

املنحرف عن ال�سرك
املائل اإلى التوحيد

ال�سفة الثانية: ترُك التطري

ال�سفة الثالثة: ترُك ال�سرتقاء

ِئّي اأو م�سموع اأو زمان اأو مكان اأو معلوم، كالت�ساوؤم بالطيور وال�سهور والأعداد ونحوها. ل يت�ساءمون مَبررْ

اأن يرقيهم؛ لقوة توكلهم على اهلل، ولعزة نفو�سهم عن التذلل لغي اهلل.  ل يطلبون من غيهم 
وهذا ل ينايف اأنهم يرقون اأنف�سهم اأو يرقيهم غيهم بغي طلب منهم.
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فُة الرابعة: ترُك الكتواء ال�سِّ

تعالى،  اهلل  على  اًل  توكُّ يكوَيهم  اأن  غيهم  ي�ساألون  فال  الأمرا�س،  بع�س  لعالج  الكيِّ  طلب  وهو: 
والكتواء جائز، لكن تركه اأف�سل واأكمل يف حتقيق التوحيد.

ال�سابق: »ُهمرْ  � يف حديث عبد اهلل بن عبا�س   النبيِّ  الأربع: قوُل  فات  والدليل على ال�سِّ
ُلوَن«)1(. ِهمرْ َيَتَوكَّ َتُووَن، َوَعَلى َربِّ ُقوَن، وَل َيكرْ رَترْ وَن، وَل َي�سرْ ُ ِذيَن َل َيَتَطيَّ الَّ

اأَ�ستخِرُج ال�سفات التي اأثنى اهلل تعالى بها على خليله اإبراهيم  عليه ال�سالة وال�سالم 
.)2({ يف قوله تعالى: {  
..........................................................................................   1
..........................................................................................   2
..........................................................................................   3
..........................................................................................   4

)1(  تقدم تخريجه �س 28.
)2( �سورة النحل اآية 120.

2

ْدُق التوكِل على اهلل تعاىل فُة اخلام�سة: �سِ ال�سِّ

، وعدم التعلق باأحد �سواه مع فعل الأ�سباب  رِّ وهو اعتماد القلب على اهلل وحده يف جلب النفع ودفع ال�سُّ
امل�سروعة، وحديث ابن عبا�س  ل يدل على اأن املحققني للتوحيد ل يفعلون الأ�سباب، واإمنا املراد 
اأنهم يرتكون بع�س الأمور املكروهة، كالكتواء، وطلب الرقية، مع حاجتهم اإليها؛ لكمال توكلهم على اهلل.

واأما عدا ذلك من وجوه التداوي التي ل كراهة فيها، كاأن 
َيرِقي الإن�سان نف�سه، اأو َي�ست�سفي بالع�سل اأو احلبة ال�سوداء 

ونحوها، اأو الأدوية احلديثة فلي�س تركه م�سروًعا.

الع�صلاحلبة ال�صوداء
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ما املراد بتحقيق التوحيد؟ 1

د مراتب حتقيق التوحيد. ُأعدِّ 2

َأذُكر ثالث صفات يجب حتققها لنيل فضل حتقيق التوحيد. 3

( في قوله تعالى:{ وَصَف اللَّه تعالى إبراهيم عليه الصالة والسالم  بأنه )
}, ومعنى )األمة( يحتمل ثالثة معاٍن كلها صحيحة:

1  أنه كان إماًما ُيقَتَدى به في اخلير.
ة الكاملة في إميانه وعمله. 2  أنه كان كاأُلمَّ

3  أنه كان الوحيد في زمانه على اإلميان والتوحيد, فلم يكن في أول زمانه َمن 
يؤمن بالتوحيد غيره.

أحدها:  أنواع,  أربعة  الكي  أحاديث  تضمنت  )قد  اللَّه:  رحمه  القيم  ابن  قال 
ِفعله, والثاني: عدم محبته, والثالث: الثناء على من تركه, والرابع: النهي عنه. 
وال تعاُرض بينها بحمد اللَّه, فإن فعله له يدل على جوازه, وعدم محبته له ال يدل 
على املنع منه, وأما الثناء على تركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل, وأما النهي 

عنه فعلى سبيل االختيار والكراهة()1(.

)1(  زاد املعاد ج4 �س65.
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الدرس 
دينالخامس الجنة دار الموؤمنين الموحِّ 5

تمهيد

ه  ار من قال: ال إله إال اللَّ م على النَّ ه قد حرَّ ه �: » إنَّ اللَّ قال رسوُل اللَّ
يبتغي بذلك وجه اللَّه«)1(.

 استخرج من احلديث الشريف أثر التوحيد وفضيلته العظيمة.

د ل يدخل الجنَّة اإلَّ موؤمن موحِّ
مها اهلل تعالى على امل�سركني، والدليل على هذا: ة ل يدخلها اإلَّ اأهل التوحيد، وقد حرَّ اجلنَّ

1  قول اهلل تعالى: {
)2(.{

ِلَمٌة«.)3( �ٌس ُم�سرْ َة اإِل َنفرْ ُخُل اجَلنَّ ِبيَّ � َقاَل: »َل َيدرْ َرَة � اأن النَّ 2  حديث اأَِبي ُهَريرْ

دين في دخول الجنَّة اأ�ضناف الموحِّ
ة على ثالثة اأ�سناف: دون يف دخول اجلنَّ املوحِّ

نُف الأول: الذين يدخلون اجلنَة بغري ح�ص�ب ول عذاب.  ال�سِّ
قوا التوحيَد، باأن جاءوا بالتوحيد الواجب، واأتبعوه بكمال التوحيد  دون الذين حقَّ وهوؤلء هم: املوحِّ
امل�ستحب، وهوؤلء هم الذين اأخرب النبيُّ � عنهم باأنهم �سبعون األًفا يتقدمون اأمته)4(، وقد زاده 
ِبيَّ � قال:  اهلل تعالى مع كل األف �سبعني األًفا اآخرين، كما جاء يف حديث اأبي هريرة � اأن النَّ
» فا�ستزدت، فزادين مع كل األف �سبعني األًفا« )5(، فعلى هذا يبلغ عددهم: )4.970.000( اأربعة 

ماليني وت�سع مئة و�سبعني األًفا.
)1( تقدم تخريجه �س 22.

)2( �سورة املائدة اآية 72.
)3( اأخرجه البخاري برقم )3062(، وم�سلم برقم )111(.

)4( كما ورد يف حديث ابن عبا�س ر�سي اهلل عنهما يف الدر�س ال�سابق.
)5( اأخرجه اأحمد 8707.

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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على اأي �سيء تدل ا�ستزادة النبي � ربه العدد؟
..................................................................................................

..................................................................................................

1

نُف الثاين: الذين يدخلون اجلنََّة بغري عذاب، لكن قد يح��صبون ح�ص�ًب� ي�صرًيا. ال�سِّ
دون الذين حققوا التوحيد الواجب، ولكن عليهم بع�س الذنوب، فيحا�سبون عليها  وهوؤلء هم: املوحِّ

ح�ساًبا ي�سًيا، ثم يغفر اهلل لهم، ويدخلهم اجلنة بغي عذاب.

نُف الثالث: الذين يدخلون اجلنََّة بعد احل�ص�ب والعذاب. ال�سِّ
دون الذين عليهم ذنوب ومعا�ٍس، ومل يغفرها اهلل تعالى، ومل يكن عندهم من  وهوؤلء هم: املوحِّ
روا ِمن ذنوبهم، وم�سُيهم  احل�سنات القدر الكايف ملحو هذه الذنوب، فيدخلون النار حتى يتطهَّ

بعد ذلك اإلى اجلنة بف�سل اهلل تعالى.

المخالفات ال�ضرعية وَعالقتها بالتوحيد

تنق�سم املخالفات ال�سرعية اإلى خم�سة اأق�سام، بيانها مع عالقتها بالتوحيد يف اجلدول الآتي:

عالقتها بتحقيق التوحيد املخالفة م

ينايف التوحيَد بالُكلِّية، فُيخرج �ساحَبه من الإ�سالم رك الأكرب ال�سِّ 1

ينايف كماَل التوحيد الواجَب، ول يخرج �ساحَبه من الإ�سالم رك الأ�سغر ال�سِّ 2

ُتنق�س التوحيَد، وُتنايف َكَماَله الواجَب الِبدعة 3

ُتنق�س التوحيَد، وُتنايف َكَماَله الواجَب املع�سية الكبية 4

ُتنق�س التوحيَد، وُتنايف َكَماَله الواجَب املع�سية ال�سغية 5
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يف  اأعماله  وبع�س  ق�سم،  كل  تعريف  اأَذُكر  اأق�سام.  ثالثة  اإلى  دون  املوحِّ ينق�سم 
اجلدول الآتي: 2

بع�س اأعمالهتعريفهالق�سم

دين في دخول اجلنة. د أصناف املوحِّ 1 ُأعدِّ

د«. ح معنى: »ال يدخل اجلنة إال مؤمن موحِّ 2 ُأوضِّ

3 مـا عالقــة كـل مخالفة مـن املخالفـات اآلتية بالتوحيد

با(؟ رك اأَلكبر ـ الكذب ـ الرِّ         )الشِّ



)1(  القول ال�سديد يف مقا�سد التوحيد �س28. 35

من حقق التوحيد دخل اجلنة بغير حساب
التوحيد تهذيبه  الله: )فِإنَّ حتقيق  السعدي رحمه  الرحمن  الشيخ عبد  قال 
القولية االعتقادية, والبدع  البدع  وتصفيته من الشرِك األكبر واألصغر, ومن 
الفعلية العملية, ومن املعاصي, وذلك بكمال اإلخالص لله في األقوال واألفعال 
واإلرادات, وبالسالمة من الشرك اأَلكبر املناقض ألصل التوحيد, ومن الشرك 
ر التوحيد,  األصغر املنافي لكماله, وبالسالمة من البدع واملعاصي التي ُتكدِّ

ومتنع كماله وتعوقه عن حصول آثاره.
ق توحيده بَأن امتأل قلبه من اإلميان والتوحيد واإلخالص, وصدقته  فمن حقَّ
ِإلى الله ولم يجرح ذلك  اأَلعمال بَأن انقادت أَلوامر الله طائعة منيبة مخبتة 
باإلصرار على شيء من املعاصي, فهذا الذي يدخل اجلنة بغير حساب, ويكون 

ء املنازل منها.  من السابقني إلى دخولها وِإلى َتبوُّ
ومن َأخصِّ ما يدل على حتقيقه:

إلى  القلب  يلتفت  الله بحيث ال  ل على  التوكُّ الله وقوة  إلى  القنوت   كمال 
املخلوقني في شأن من شؤونه, وال يستشرف إليهم بقلبه, وال يسألهم بلسان 
مقاله أو حاله, بل يكون ظاهره وباطنه وَأقواله وَأفعاله وحبه وبغضه وجميع 

َأحواله كلها مقصوًدا بها وجه الله, متبًعا فيها رسول الله �.
والناس في هذا املقام العظيم درجات وليس حتقيق التوحيد بالتمني وال بالدعاوى 
ا ذلك مبا وقَر في القلوب من عقائد اإلميان  اخلالية من احلقائق, وال باحللى العاطلة, وِإنَّ

وحقائق اإلحسان وصدق األخالق اجلميلة, واألعمال الصاحلة اجلليلة( )1(.
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الدرس 
التـوحـيـد والفـطـرةالسادس 6

الإن�ضان مفطور على التوحيد
الأ�سل اأن اهلل خلق الإن�سان على التوحيد، وال�سرك طارئ عليه. واهلل جّل وعال خلق النا�س 

حنفاء غي م�سركني به، ومما يدل على ذلك:

1  اأن اأب� الب�صر وهو اآدم � ك�ن نبيًّ� يعبد اهلل وحده ل �صريك له، وعلَّم اأبناءه التوحيد.  قال 
: »كان بني اآدم ونوح ع�سرة قرون، كلهم على الإ�سالم «. )1( ابن عبا�س 

2  اأن اهلل تع�ىل خلق الب�صر على الِفطرة وهي: ِفطرة الإ�صالم فخلقهم موحدين غي م�سركني 
به، قال اهلل تعالى: { 

)2(.{

تعالى:{  اهلل  وقال   

)3(.{
قال ابن جرير: )يقول تعالى ذكره لنبيه محمد �: واذكر - يا  محمد - ربَّك اإذ ا�ستخرج     
ولد اآدم من اأ�سالب اآبائهم، فقّررهم بتوحيده، واأ�سهد بع�سهم على بع�س �سهادتهم بذلك 

واإقرارهم به(.)4(
)1( اأخرجه احلاكم يف م�ستدركه ج 2 �س 480، وقال �سحيح على �سرط البخاري.

)3( �سورة الأعراف اآية 172. )2( �سورة الروم اآية 30.  
)4( جامع البيان ج 6 �س 110. 

تمهيد

ال تتضح حقيقة التوحيد إال مبعرفة أمرين:
األول: معنى التوحيد.

الثاني: ما يضاد التوحيد وينافيه، وهو: الشرك.

رابط الدر�س الرقمي
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ه عّزوجّل قال: »اإينِّ خلقت        وعن عيا�س التميمي �: اأن ر�سول اهلل � فيما يرويه عن ربِّ
ما  عليهم  َمت  وحرَّ دينهم،  فاجتالتهم عن  ال�سياطني  اأتتهم  واإنهم  كلهم،  عبادي حنفاء 

ل به �سلطاًنا«.)1( ُتهم اأن ي�سركوا بي ما مل اأُنزِّ اأحللت لهم، واأََمررْ

      وعن اأبي هريرة � قال: قال ر�سول اهلل �: » ما من مولود اإل يولد على الفطرة، 
فيها  حت�سون  جمعاء هل  بهيمة  البهيمة  َتُج  ُتنرْ كما  �َسانه،  وميجِّ َرانه  وين�سِّ دانه  يهوِّ فاأبواه 

�سئتم:{  اإن  اقروؤوا   :� هريرة  اأبو  يقول  ثم   ،)2( من جدعاء؟!« 
}.)3( فكل طفل يولد م�ستقيًما على الإ�سالم،حتى يطراأ التغيي على فطرته كما 

اأَنَّ البهيمة تولد �سليمة �سوية فيطراأ التغيي عليها بقطع �سيء منها.

)1( اأخرجه م�سلم برقم )2865(.
)2( اأخرجه البخاري برقم )4775(، وم�سلم برقم )2658(. 

)3( �سورة الروم اآية 30.

بالتعاون مع جمموعتي: نتحاور عن اأ�سباب انحراف الإن�سان عن فطرة التوحيد.

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................
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 َأذُكر ثالثة أدلة على أن اإلنسان مفطور على التوحيد.
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الدرس 
المعتقدات التي ت�ضاّد التوحيدالسابع 7

تمهيد

ُز اأَلْشَياُء. َها َتَتَميَّ ... وِبِضدِّ دُّ د ُيظِهُر ُحْسَنُه الضِّ والضِّ
 ما العالقة بني هذا البيت وبني موضوع الدرس؟

وفـي هـذا الـدرس سوف نبنيِّ أهـم املعَتقـدات التي تضادُّ توحيَد الّله 
تعالى.

)1( �سورة �لأنعام �آية 55.

 التوحيد اأهمية معرفة ما ي�ضادُّ

رت ِمن  جاءت �لن�سو�ص يف �لكتاب و�ل�سنة يف بيان ما ي�سادُّ �لتوحيَد �إجماًل وتف�سياًل، فحذَّ
ُك  ومت�سُّ رك،  �ل�سِّ لجتناب  لهم  �لر�سِل  ودعوَة  �مل�سركني،  �ُسَبَه  وذَكَرت  �سَوَره،  وبيََّنت  رك،  �ل�سِّ

ركية، ونحِو ذلك. �مل�سركني مبا وجدو� عليه �آباءهم و�أجد�َدهم ِمن �لأعمال �ل�سِّ
يتبني  �ل�سد  لأن  رك؛  �ل�سِّ و�لتوحيد من  �لباطل،  �لكربى من هذ�: متييز �حلقِّ من  و�لفائدة 

 .)1({ مبعرفة �سده، ولهذ� قال �هلل تعالى: {

اأهم المعتقدات التي ت�ضاد التوحيد

من �أهم �ملعتقد�ت �لتي ت�ساد �لتوحيد ما ياأتي:

�أواًل: عدم الرباءة ِمن كل ما ُيعبد من دون اهلل

و�لرب�ءة  �لعبادة هلل،  باإخال�ص  �إلَّ  يكون  ل  تعالى غريه  يقبل �هلل  ل  �لذي  �لتوحيد �خلال�ص 

رابط الدر�س الرقمي
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دعاء غي اهلل تعالى وال�ستغاثة به يناق�س التوحيد، وذلك اأن كل َمن دعا غي اهلل تعالى من 
رك، قال اهلل تعالى:{ الأنبياء وال�ساحلني وغيهم فقد وقع يف ال�سِّ

.)2({

ثانًيا: ُدعاء غري اهلل تعاىل

ومعنى الآيتني الكرميتني:
وهو  عنهم  ال�سر  ك�سف  ل ميلكون  تعالى  اهلل  دون  من  امل�سركون  يدعوهم  الذين  هوؤلء  �أ  
رفعه بالُكلِّيَّة، كما ل ميلكون حتويل هذا ال�سر عنهم اإلى غيهم، وهذا دليل على �سعفهم 

وعجزهم، وعدم �سالحيتهم للتوجه اإليهم بالدعاء من دون اهلل تعالى.

القربة يطلبون ويبتغونيعبدهم امل�سركون
والطاعة

دين ِمن جميع الآلهة التي ُتعبد  فقد ترباأ اإبراهيم عليه ال�سالة وال�سالم وهو اإمام احلنفاء واملوحِّ
ِمن دون اهلل تعالى، ثم ا�ستثنى اإلًها واحًدا فقط هو اهلل جلَّ وعال، الذي خلقه واأوجده ِمن الَعَدم.

بة من اأمرين: ففي هذه الآية الكرمية تف�سي التوحيد: حيث دلت على اأن حقيقة التوحيد مركَّ
 الأول: الرباءة من كل الآلهة الباطلة التي يعبدها امل�سركون من دون اهلل تعالى.

الثاين: اإثبات العبادة هلل وحده ل �سريك له.

املراد بها كلمة التوحيد
ته من )ل اإله اإل اهلل( ل يزال يف ذريَّ

يقولها

خلقني

تارك ومبتعد

)1( �سورة الزخرف الآيات 28-26.
)2( �سورة الإ�سراء الآيتان 56 - 57.

من جميع الآلهة الباطلة، فال يكفي يف التوحيد جمرد التلفظ بكلمة )ل اإله اإل اهلل(، بل لبد اأن 
ي�ساف اإليه الكفر مبا يعبد من دون اهلل، والدليل على هذا: 

   قول اهلل تعالى:{
.)1({
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اأَذُكر ثالثة اأمثلة ملا ُيعَبد من دون اهلل تعالى.
..........................................................................................   1
..........................................................................................   2
..........................................................................................   3

1

اأو  اأو ال�صاحلني  اأو الأنبياء  ب هوؤلء الذين يدعوهم امل�صركون من دون اهلل مثل: املالئكة، 
َرْحَمَتُه،  بذلك  َيْرُجوَن  ال�صاحلة،  بالأعمال  وتعالى  �صبحانه  اإليه  يتقربون  هم  غريهم؛ 
تعالى  اهلل  اإلى  فتتقربوا  فعلوا،  كما  تفعلوا  اأن  عليكم:  الواجب  فكان  َعَذاَبُه،  َوَيَخاُفوَن 

وتدعوه وحده ل �صريك له.

ثالًثا: حمبة غرِي اهلل كمحبة اهلل

ا، ووقع يف ال�صرك الأكرب، قال اهلل  َمن اأحب غري اهلل تعالى كمحبته هلل تعالى فقد اتخذه هلل ندًّ
})1(، فدلت الآية الكرمية  تعالى:{
على اأن كمال احلب املقت�صي للذل واخل�صوع يجب اأن يكون هلل تعالى، ول يجوز ملوؤمن اأن يحب 
اأحًدا كائًنا ما كان كمحبة اهلل تعالى، ولهذا و�صف اهلل تعالى عباده املوؤمنني بزيادة محبته على 
يف   وقع  فقد  اهلل  يحب  كما  اهلل  غري  اأحب  فمن   ،)2({ } فقال:  غريه، 

�صرك املحبة.

�صركاء

)1( �صورة البقرة اآية 165.

)2( �صورة البقرة اآية 165.
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عباد الن�صارىعلماء اليهودجعلوا
م�صرعني لهم 

ُيِحلُّون ويحرمون

قال اهلل تعالى مبيًنا مايقوله امل�صركون يف النار:{
 )1(

 {                                    
ماعالقة الآيات مبحبة غري اهلل؟

..................................................................................................

..................................................................................................

2

)2( �صورة التوبة اآية 31. )1( �صورة ال�صعراء الآيتان 98-97.  
)3( اأخرجه الرتمذي برقم )3095(.

ڱ  ں  ں          ڻ    ڻ  ڻ  ڻ  

رابًعا: طاعة غري اهلل يف حتليل احلرام اأو حترمي احلالل

اأحلَّ اهلل  م اهلل، ول يف حترمي ما  اأحد يف حتليل ما حرَّ الت�صريع حقٌّ هلل تعالى، فال جتوز طاعة 
ام، اأو روؤ�صاء القبائل اأو غريهم؛ لأن ذلك يف من اتخاذهم اآلهًة  تعالى، �صواء اأكان ِمن العلماء، اأو احلكَّ
رك: )�ِصرك الطاعة(. عن  رك الأكرب، وي�صمى هذا النوع من ال�صِّ ، وهذا ِمن ال�صِّ وجلَّ من دون اهلل عزَّ

ِليٌب ِمْن َذَهٍب. َفَقاَل: »َيا َعِديُّ اْطَرْح ِبيَّ � َويِف ُعُنِقي  �صَ  َعْن َعِديِّ ْبِن َحاِتٍ �، َقاَل: اأََتْيُت النَّ
َعْنَك َهَذا الَوَثَن«، َو�َصِمْعُتُه َيْقَراأُ يِف �ُصوَرِة َبَراَءٌة:﴿

اإَِذا  َكاُنوا  ُهْم  َوَلِكنَّ َيْعُبُدوَنُهْم،  َيُكوُنوا  َلْم  ُهْم  اإِنَّ »اأََما  َقاَل:   ،)2(﴾
ُموُه « )3( ُموا َعَلْيِهْم �َصْيًئا َحرَّ َذا َحرَّ اأََحلُّوا َلُهْم �َصْيًئا ا�ْصَتَحلُّوُه، َواإِ

ۀ  ۀ  ہ  ہ
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)عبادة اهلل تعالى ل ت�سح اإل بالكفر بالطاغوت(

اأَذُكر دلياًل من القراآن الكرمي يدلُّ على هذ احلكم.

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

3

ُأبيِّ بعض املعتقدات التي تضاد التوحيد. 1

ما الفائدة من معرفة ما يضاد التوحيد؟ 2

َأستدل بدليل واحد على ما يأتي: 3

ـه في التحليل والتحرمي. �أ حرمة طاعة غير اللَّ

ـه كمحبة اهلل تعالى. ب حرمة محبة غير اللَّ
ج حرمة دعاء غير اهلل تعالى.
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ه تـعـالـى: ﴿ قـال اللَّ
.)1(

 ﴾                      
يقول تعالى ذكره لنبيِّه محمد ملسو هيلع هللا ىلص: قل يا محمد ملشركي قومك الذين يعبدون 
من دون اللَّه من خلقه, ادعوا أيها القوم الذين زعمتم أنهم أرباب وآلهة من 
دونه عند ضّر ينزل بكم, فانظروا هل يقدرون على دفع ذلك عنكم, أو حتويله 
عنكم إلى غيركم, فتدعوهم آلهة, فإنهم ال يقدرون على ذلك, وال ميلكونه, 
وإنا ميلكه ويقدر عليه خالقكم وخالقهم. وقيل: إن الذين أمر النبّي ملسو هيلع هللا ىلص أن 
يقول لهم هذا القول, كانوا يعبدون املالئكة وعزيًرا واملسيح, وبعضهم كانوا 

يعبدون نفًرا من اجلّن )2(.

)1( �سورة الإ�سراء اآية 56.
)2( جامع البيان يف تاأويل القراآن للطربي )471/17(.
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الوحدة الثانية

درو�س الوحدة

الدعوة اإلى 
التوحيد

  الدر�س الث�من:

وًل.
َ
الدعوة اإىل التوحيد اأ  

 الدر�س الت��صع:

ف�صل الدعوة اإىل التوحيد.  

 الدر�س الع��صر:

الدعوة اإىل التوحيد �صبيل الأنبي�ء  واأتب�عهم.  
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الأهداف

من �ملتوقع بعد در��سة هذه �لوحدة �أن:

�صت�صعر اأهمية الدعوة اإىل التوحيد.
َ
1 اأ

بنيِّ �صبيل الأنبي�ء  واأتب�عهم وطريقتهم يف الدعوة اإىل التوحيد.
ُ
2 اأ

ذُكر ف�صل الدعوة اإىل التوحيد.
َ
3  اأ

بنيِّ اأهمية البدء ب�لتوحيد يف الدعوة.
ُ
4 اأ
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الدرس 
الدعوة اإلى التوحيد اأولالثامن

تمهيد

8

َفَأَتاُه  َفَمِرَض،   � ِبيَّ  النَّ َيْخُدُم  َيُهوِديٌّ  ُغالٌم  َكاَن   :� َأَنــٌس  قاَل 
ِبيُّ � َيُعوُدُه، َفَقَعَد ِعْنَد َرْأِسِه، فقاَل َلُه:»َأْسِلْم«، َفَنَظَر إلى أبيِه  النَّ
وهو ِعْنَدُه، فقاَل َلُه: َأِطْع َأَبا اْلَقاِسِم، َفَأْسَلَم، َفَخَرَج النبيُّ � وهَو 

اِر«.)1(  ِه الَّذي َأْنَقَذُه ِمَن النَّ ْمُد ِللَّ يقول: »احْلَ
يَّة؟  ماذا تستفيد من هذه القصة النبوِّ

)1( اأخرجه البخاري برقم 1290.
)2( �سورة النحل اآية 125.

اإذا علم امل�سلم حقيقة التوحيد، فينبغي اأن يدعَو غيه ل�سبيل اهلل لينقذه من ال�سالل.
والدليل على هذا:

 .)2({   قول اهلل تعالى:{ 

وجوب الدعوة اإلى التوحيد

التوحيد هو اأول ما يجب اأن ُيدَعى اإليه النا�س

يجب على الدعاة اإلى اهلل تعالى اأن يبدوؤوا دعوتهم بتوحيد اهلل تعالى، والتحذير من ال�سرك، 
فالتوحيد هو اأ�سا�س الدين، وهو اأهم ما يجب اأن يعتني به الدعاة اإلى اهلل تعالى.

َجَبٍل  بن  مِلَُعاِذ   � اهلِل  ر�سوُل  قاَل  قاَل:  ا�ٍس   َعبَّ بن  اهلل  عبد  حديث  هذا:  على  والدليل 
ًما ِمنرْ َقورْ َتاأرِْتي  َك  »اإِنَّ َقاَل:  َو�َسلََّم،  ِه  َعَليرْ لَّى اهلُل  َر�ُسوُل اهلِل �سَ َيَمِن: »َبَعَثِني  الرْ اإلى  َبَعَثُه   � حني 

ُهمرْ  ِلمرْ َلَه اإِلَّ اهلُل َواأَينِّ َر�ُسوُل اهلِل، َفاإِنرْ ُهمرْ اأََطاُعوا ِلَذِلَك، َفاأَعرْ ُعُهمرْ اإَِلى �َسَهاَدِة اأَنَّ َل اإِ ِكَتاِب، َفادرْ ِل الرْ اأَهرْ
ُهمرْ اأَنَّ اهلَل  ِلمرْ َلٍة، َفاإِنرْ ُهمرْ اأَطاُعوا ِلَذِلَك، َفاأَعرْ ٍم َوَليرْ َلَواٍت يِف ُكلِّ َيورْ �َس �سَ ِهمرْ َخمرْ �َس َعَليرْ رَتَ اأَنَّ اهلَل افرْ

اليهود
 والن�سارى
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اَك َوَكَراِئَم ، َفاإِنرْ ُهمرْ اأََطاُعوا ِلَذِلَك، َفاإِيَّ دُّ يِف ُفَقَراِئِهمرْ ِنَياِئِهمرْ َفرُتَ غرْ َخُذ ِمنرْ اأَ َدَقًة ُتوؤرْ ِهمرْ �سَ رَت�َس َعَليرْ  افرْ
َ اهلِل ِحَجاٌب«.)1(  َنَها َوَبنيرْ �َس َبيرْ ُه َليرْ ُلوِم، َفاإِنَّ َظرْ َوَة املرْ ِق َدعرْ ، َواتَّ َواِلِهمرْ اأَمرْ

)1( اأخرجه البخاري برقم )4347(، وم�سلم برقم )19(.
)2( �سورة يو�سف اآية 108.

�ضروط الدعوة اإلى التوحيد

ي�سرتط لقبول العمل ال�سالح، ومن اأعظمه الدعوة اإلى التوحيد �سرطان هما:
ال�سرط الأول:  الإخال�س هلل يف دعوته.

ال�سرط الثاين: املت�بعة لر�صول اهلل �.  قـال اهلل تعـالى: {

 .)2({

تنوعت و�سائل الدعوة واأ�ساليبها يف هذا الع�سر، بالتعاون مع جمموعتي، نذُكر 
خم�ًسا منها مبيِّنني اأثرها على الفرد واملجتمع.      

اأثرها الو�سائل

1

2

3

4

5

جمع كرمية وهي 
خيار املال 



49 
)1( �سورة يو�سف اآية 108.                 )2( تف�سري القراآن العظيم البن كثري 362/4.

لماذا كان الَبَدء في الدعوة بالتوحيد؟
لذلك الدعوة بالتوحيد اأ�سباب اأهمها:
1  اأن التوحيد هو اأول الواجبات. 

2  اأن التوحيد هو مفتاح الدخول يف االإ�سالم.
3  اأن اهلل تعالى ال يقبل اأي عمل واإن كان يف ظاهره �ساحًلا اإال بالتوحيد.

. 4  اأن الدعوة اإلى التوحيد هي منهج االأنبياء واملر�سلني 

ما حكم الدعوة إلى التوحيد؟ مع الدليل. 1

ما أسباب البدء بالدعوة إلى التوحيد؟ 2

ملاذا كان أول ما يجب أن يبدأ به في الدعوة التوحيد؟ 3

ما شروط الدعوة إلى التوحيد؟ 4

قال تعالى:{ 
.)1( {                       

قال ابن كثير رحمه الله: )يقول تعالى لرسوله � إلى الثقلني: اإلنس واجلن، 
آمًرا له أن يخبر الناس أن هذه سبيله أي طريقته ومسلكه وسنته، وهي الدعوة إلى 
شهادة أن ال إله إال الله وحده ال شريك له، يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك 
ويقني وبرهان هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله � على بصيرة 

ويقني وبرهان عقلي وشرعي( )2(.
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)1( �سورة الأنبياء اآية 25.
)2( �سورة ف�سلت اآية 33.

)3( اأخرجه م�سلم برقم )2674(. 

ف�ضل الدعوة اإلى التوحيد
للدعوة اإلى التوحيد ف�سائل كثية، منها:

، قال اهلل تعالى: {  اأن الدعوة اإىل التوحيد وظيفة الر�صل   1
.)1({                  

اأن الدعوة اإىل التوحيد اأف�صل الأعم�ل واأح�صنه�، والدليل على هذا: قول اهلل تعالى:{   2
اأحد  ل  يعني:   ،)2({
وفاخر  املحرمات،  واجتنب  الفرائ�س  ى  فاأدَّ �ساحًلا  وعمل  اهلل  اإلى  دعا  ممن  قوًل  اأح�سن 

بالإ�سالم واعتزَّ به وقال اإنَّني من امل�سلمني.

اأن من اهتدى على يديه �صخ�س اإىل الإ�صالم فكل م� يعمله من ال�ص�حل�ت فله مثل اأجره،   3
من غري اأن ينق�س من اأجر هذا املدعو �صيًئ�، والدليل على هذا: حديث اأبي هريرة � اأن 

ُق�ُس ذلك  ُل اأُُجوِر من َتِبَعُه، َل َينرْ ِر ِمثرْ ر�سول اهلل � قال: »َمنرْ َدَعا اإلى ُهًدى كاَن َلُه ِمن الأَجرْ
ًئا«.)3(    من اأُُجوِرِهمرْ �َسيرْ

اأن الدعوة اإلى التوحيد رحمة للنا�س واإنقاذ لهم من نار جهنم، والدليل على هذا: حديث اأَِبي   4
 � اهلِل  َر�ُسوُل  َدَعا   ،{  } الآَيُة  َهِذِه  ِزَلترْ  اأُنرْ مَلَّا  َقاَل:   � َرَة  ُهَريرْ

الدرس 
ف�ضل الدعوة اإلى التوحيدالتاسع 9

تمهيد

الدعوة إلى التوحيد وظيفة األنبياء واملرسلني  ومن سلك سبيلهم 
من الدعاة املصلحني، وهذه الدعوة لها فضائل كثيرة.

ع�سية الرجل: بنو 
اأبيه الأدنون اأو قبيلته
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اِر، َيا َبِني  ُف�َسُكمرْ ِمَن النَّ ِقُذوا اأَنرْ ، اأَنرْ ِن ُلوؤَيٍّ ِب برْ ، َفَقاَل: » َيا َبِني َكعرْ َتَمُعوا َفَعمَّ َوَخ�سَّ �ًسا، َفاجرْ ُقَريرْ
اِر، َيا َبِني  ُف�َسُكمرْ ِمَن النَّ نرْ ِقُذوا اأَ نرْ �ٍس، اأَ ِد �َسمرْ اِر، َيا َبِني َعبرْ ُف�َسُكمرْ ِمَن النَّ ِقُذوا اأَنرْ ٍب، اأَنرْ َة بِن َكعرْ ُمرَّ
ِد  َعبرْ َبِني  َيا  اِر،  ِمَن النَّ ُف�َسُكمرْ  نرْ اأَ ِقُذوا  نرْ اأَ َبِني َها�ِسٍم،  َيا  اِر،  ِمَن النَّ ُف�َسُكمرْ  اأَنرْ ِقُذوا  اأَنرْ َمَناٍف،  ِد  َعبرْ

ِلُك َلُكمرْ ِمَن  اِر، َفاإِيِنّ ل اأَمرْ �َسِك ِمَن النَّ ِقِذي َنفرْ اِر، َيا َفاِطَمُة، اأَنرْ ُف�َسُكمرْ ِمَن النَّ ِقُذوا اأَنرْ ِلِب، اأَنرْ الرُْمطَّ
َ اأَنَّ َلُكمرْ َرِحًما �َساأَُبلَُّها ِبَبالِلَها«.)1( ًئا، َغيرْ اهلِل �َسيرْ

5  اأن هداية �صخ�س واحد اإىل الإ�صالم خرٌي ِمن امل�ل الكثري، والدليل على هذا: حديث �سهِل بِن 
ِدَي اهلُل ِبَك  : »َفَواهلِل لأَنرْ َيهرْ رَبَ �سعٍد � اأن النبيَّ � َقاَل ِلَعِليِّ بِن اأبي َطاِلٍب � َيوَم َخيرْ

َعَم«.)2( ُر النِّ ٌ َلَك ِمنرْ اأَنرْ َيُكوَن َلَك ُحمرْ َرُجاًل واِحًدا َخيرْ

)1( اأخرجه البخاري برقم )3009(، وم�سلم برقم )2406(.
)2( اأخرجه م�سلم برقم )204(.

)3( �سورة النحل اآية 125. 

مراتب الدعوة اإلى اهلل
للدعوة اإلى اهلل مراتب وهي:

الأولى: الدعوة ب�حلكمة: وتكون ملن يريد احلق ويقدمه على غيه.
الثانية: الدعوة ب�ملوعظة احل�صنة: ملن ي�ستغل بالباطل، لكنه لو عرف احلق كال�سابق وتكون 

دعوته بالرتغيب والرتهيب.
الثالثة: املج�دلة ب�لتي هي اأح�صن: وتكون للمعاند واملعار�س للحق.

والدليل على هذه املراتب، قوله تعالى: {
.)3({

1
بالتعاون مع جمموعتي: اأَذُكر ف�سائل للدعوة اإلى التوحيد غي ما ذكر:

..........................................................................................   

..........................................................................................   

َلِتها ُلها ِب�سِ اأَ�سِ
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ما فضل الدعوة إلى التوحيد؟ مع الدليل. 1

ـه؟ مع الدليل. ما مراتب الدعوة إلى اللَّ 2

)1( اأخرجه ابن ماجه برقم )230(.
)2( اأخرجه م�سلم برقم )3509(، والرتمذي برقم )2595(.

)3( القول ال�سديد يف مقا�سد التوحيد، �س 36.

بالتعاون مع جمموعتي: اأُبنيِّ وجه الرحمة يف دعوة امل�سلم غيه للدخول يف دين 
الإ�سالم.

...................................................................................................

...................................................................................................

2

بعض األحاديث في فضل الدعوة إلى الله
ها؛ فُربَّ حامل فقه غير  ر الله امرًأ سمع مقالتي فبلغَّ قال رسول الله �: »نضَّ

فقيه, وُربَّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه« )1(.
ٍغ أوعى من سامع« )2(. وقال �: »بلغـوا عنِّي ولــو آيـــة فـُربَّ ُمَبلِّ

يِن ولو ِبَشْطِر  قال الشيخ السعدي رحمه الله: »ورحَم اللُه َمْن َأعاَن على الدِّ
يِن« )3(.   عوِة إلى هذا الدِّ ا الهالُك في ترِك ما َيْقِدُر عليِه الَعْبُد ِمَن الدَّ َكِلَمٍة, وإنَّ
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الدرس 
الدعوة اإلى التوحيد �ضبيل الأنبياء  واأتباعهمالعاشر

اأول ما َدعا اإليه الأنبياء  واأول ما اأنكروه

تمهيد

؟   ما أول ما َدَعا إليه األنبياء 

؟   ما أول ما نهى عنه األنبياء 

رك. اأول ما َدَعا اإليه الأنبياء  هو: التوحيد، واأول ما نهوا عنه: ال�سِّ
 .)1({ قال اهلل تعالى:{  1

قال اهلل تعالى:{  2
.)2({

اأَقراأ �سورة )الأعراف( اأو )هود( واأَ�ستخِرج منها اآيتني تدلن على اأن اأول ما َدعا 
اإليه الأنبياء  التوحيد، واأول ما نهوا عنه ال�سرك:

1  قال اهلل تعالى:{ .................................................................................................

{................................................................................................................................       

2  قال اهلل تعالى:{ .................................................................................................

{................................................................................................................................       

1

)1( �سورة النحل اآية 36.
)2( �سورة الأنبياء اآية 25.

10
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رك  � اإلى التوحيد ونبِذ ال�شِّ دعوة النبيِّ

�  الدعوة اإلى التوحيد هي �شبيل اأَْتَباِع النبيِّ

، فكانت  الأنبياء  �سار عليه جميع  ما  �سار على  وقد  واأف�سلهم،  الأنبياء  � خامت  النبي 
دعوته قائمة على الأمر بتوحيد اهلل واإخال�ص العبادة له وحده، ونبذ ال�سرك والتحذير منه.

1  كان ِمن اأوائل ما نزل على النبيِّ � من القراآن الكرمي واأُِمَر به قوله تعالى: {
 .)1({

)1( �سورة املدثر الآيات 5-1.
)2( قال احلافظ ابن حجر: بك�سر املهملة، وتخفيف املوحدة، قاله ابن معني وغريه. )الإ�سابة يف متييز ال�سحابة 390/2(.

)3( اأخرجه َعْبُد اهلِل ْبُن اأَْحَمَد يف زوائد امل�سند 404/25-405، و�سححه الألباين يف دفاع عن احلديث النبوي �ص22.
)4( �سورة يو�سف اآية 108.

َر َعْيِني ِب�ُسوِق ِذي امْلََجاِز، َيُقوُل:  يِليِّ )2( �: َراأَْيُت َر�ُسوَل اهلِل � َب�سَ 2  قال َرِبيَعُة بن ِعَباٍدالدِّ
ُفوَن َعَلْيِه، َفَما  ا�ُص ُمَتَق�سِّ ا�ُص ُقوُلوا: ل اإَِلَه اإِلَّ اهلُل، ُتْفِلُحوا«، َوَيْدُخُل يِف ِفَجاِجَها، َوالنَّ »َيا اأَيَُّها النَّ

ا�ُص ُقوُلوا: ل اإَِلَه اإِلَّ اهلُل، ُتْفِلُحوا«.)3( َراأَْيُت اأََحًدا َيُقوُل �َسْيًئا، َوُهَو ل َي�ْسُكُت، َيُقوُل: »اأَيَُّها النَّ

الواجب على جميع اأتباع النبي � اإلى يوم القيامة: الدعوة اإىل توحيد اهلل تعاىل، والتحذير من 
ال�صرك، واتباع نهج النبي � واأ�صحابه  يف ذلك. 

قال اهلل تعالى: {
})4(، واملعنى: يا محمد اأخرب النا�ص اأن هذه هي طريقتك، وهي الدعوة اإلى اهلل تعالى 
ه اهلل تعالى عن  ز به بني احلقِّ والباطل، ثم نزَّ على ب�سرية، والب�سرية هي: العلم واليقني الذي ُييِّ

ال�سرك ليبني اأن دعوته قائمة على التوحيد، ونفي ال�سرك.

�سوق من اأ�سواق اجلاهلية 
كانوا يجتمعون فيه قبيل 

مو�سم احلج، يف مو�سع قريب 
من عرفات

مه بالتوحيد ر اأعماَلك عظِّ طهِّ
ِمن ال�سرك

رَك  اهُجر ال�سِّ
وابتعد عنه

جمتمعون
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اأَقراأ حديث عبد اهلل بن عبا�س  حني بعث ر�سول اهلل � معاذ بن جبل � 
اإلى اليمن، ثم اأَ�ستخِرج منه اأول ما دعا اإليه الأنبياء � واأتباعهم.

...................................................................................................

...................................................................................................

2

؟ وما أول ما نهوا عنه؟ ما أول أمر دعا إليه األنبياء  1

ُأبيِّ معاني قوله تعالى: { 2

.{

، مع الدليل. ُأبيِّ الواجب على أتباع األنبياء  3
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قال الشيخ السعدي رحمه اللَّه:
)ال يتم التوحيد حتى يكمل العبد جميع مراتبه, ثم يسعى في تكميل 
غيره -وهذا هو طريق جميع األنبياء- فإنهم َأول مايدعون قومهم إلى عبادة 
بهذه  قاَم  أَلنَّه   � وإمامهم  سيدهم  طريقة  وهي  له,  الشريك  وحده  اللَّه 
الدعوة َأعظم قيام ودعا إلى سبيِل ربه باحلكمة واملوعظة احلسنة واملجادلة 
ين, وهدى به  ه به الدِّ بالتي هي أحسن, لم يفُتْر ولم يضعف حتى َأقام اللَّ
اخللق العظيم, ووصَل دينه ببركة دعوته إلى مشارق األرض ومغاربها, وكان 
ه وإلى توحيده قبل كل  يدعو بنفسه ويأمر ُرُسله وَأتباعه َأن يدعوا إلى اللَّ

شيء, ألن جميع اأَلعمال متوقفة في صحتها وقبولها على التوحيد.
ه فعليه َأن يدعو العباد إلى اللَّه  فكما َأنَّ على العبِد َأْن يقوم بتوحيد اللَّ
بالتي هي َأحسن, وكل من اهتدى على يديه فله مثل ُأجورهم من غير َأن 

ينقص من ُأجورهم شيء(.)1(

)1(  القول ال�سديد يف مقا�سد التوحيد �س32.



57 

الوحدة الثالثة

َهاَدتاندرو�س الوحدة ال�ضَّ
  الدر�س احل�دي ع�صر:

َه�َدت�ن- معنى �صه�دة: اأن ل اإله اإل اهلل. ال�صَّ  

  الدر�س الث�ين ع�صر:

ًدا ر�صوُل اهلل. معنى �َصَه�َدة: اأنَّ حممَّ  
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الأهداف

من �ملتوقع بعد در��سة هذه �لوحدة �أن:

ر معنى �صه�دة اأن ل اإله اإل اهلل. ف�صِّ
ُ
1 اأ

د �صروط �صه�دة اأن ل اإله اإل اهلل. عدِّ
ُ
2 اأ

بنيِّ مقت�صي�ته�.
ُ
ر معنى �صه�دة اأن حممًدا ر�صول اهلل �، واأ ف�صِّ

ُ
3 اأ
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َهاَدَتْين المراد بال�ضَّ

َهاَدَتْين حكم النطق بال�ضَّ

َهاَدَتْين مكانة ال�ضَّ

َهاَدتاِن، ومعنى �ضهادة اأن ل اإله اإل اهلل ال�ضَّ
تمهيد

  يشتمل األذان واإلقامة على الشهادتني: 
فكـم مـرة يتـكــرر ذكـــر الشهادتني في 

األذان واإلقامة كل يوم وليلة؟

ًدا ر�صوُل اهلل(. مَّ ال�سهادتان هما قول: )اأ�صهد اأن لَّ اإلَه اإلَّ اهلل، واأ�صهُد اأنَّ حُمَ
هادُة هي: الإقرار والعرتاف. هاَدة: ال�سَّ معنى ال�سَّ

د  يجب على من اأراد الدخول يف الإ�سالم النطق بال�سهادتني؛ لأنَّه ل ي�سحُّ اإ�سالم �سخ�س مبجرَّ
اعتقاد معناهما دون النطق بهما، ما مل يوجد مانع مينعه، كاخَلَر�س.

َهاَدتاِن هما الركن الأول من اأركان الإ�سالم، فهما اأول ما يجب على من اأراد الدخول  1   ال�سَّ
ّح اإ�سالم اأحد مل ي�سهد بهما اإذا كان قادًرا على النطق بها. يف الإ�سالم، ول َي�سِ

2   ل يقبل اهلل عمل اأحد من �سالة، اأو زكاة، اأو حج اأو غيها من اأعمال الربِّ حتى ينطق بال�سهادتني، 
فاإن الإ�سالم �سرط لقبول كل عمل.

11 الدرس
الحادي عشر

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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و�أن  �إال �هلل  �إله  �أن ال  �أن ت�شهد  §: »�الإ�شالم  ، قال  ُعَمَر  �ْبِن  و�لدليل على هذ�: حديث 
محمًد� ر�شول �هلل «.)1(

)1( �أخرجه �لبخاري برقم )25(، وم�شلم برقم )22(.
)2( �شورة �لن�شاء �آية 36.

معنى اأ�شهد اأن )ال اإله اإال اهلل(

 اهلُل( َلَه اإالاَّ اأركان �شهادة اأن )اَل اإِ

وِقُن اأنه َل معبوَد ِبَحقٍّ اإلاَّ اهلل تعاىل وحده 
ُ
ُف واأ ْعَتِ

َ
ِقرُّ واأ

ُ
معنى �أ�شهد �أن )ال �إله �إال �هلل(: اأ

بطل كلاَّ معبوٍد �سواه.
ُ
ْنِفي واأ

َ
ل �سريك له، واأ

، وهو �هلل تعالى.  وهو يف جزِئها �لثاين، وهو قولنا: »�إالاَّ �هلُل«، و�ملعنى: �أُْثِبُت َمعبوًد� و�حًد� بحقٍّ
.)2( { قال �هلل تعالى: {

} نفي مبعنى  ● ففي قوله:{ 
»ال �إله«  فتنفي جميع �الآلهة �لباطلة.

مبعنى  �إثبات   { قوله:{ ويف   ●
»�إال �هلل« فتثبت �الألوهياَّة �حلّقة هلِل وحده. 

�شياق  يف  نكرة   { وقوله:{  ●
�لنهي فتعم كل �شيٍء، ال نبيًّا، وال وليًّا، وال 

�شاحًلا، وال قرًب�، وال �شريًحا وال غريها.

1

2

ْفُي الركن الأول: النَّ

الركن الثاين: الإثباُت

ل�شهادة �أن ال �إله �إال �هلل ركنان هما:

ِة جميع �ملعبود�ت �لتي ُتعبد من  حاَّ َنْفُي �شِ �إَِلَه«، و�ملعنى:  وهو يف جزِئها �الأول، وهو قولنا: »اَل 
دون �هلل تعالى.

اأركان �شهادة اأن ل اإله اإلاّ اهلل

اإلاّ اهللل اإله

اإثباتنفي
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)1( �سورة الزخرف اآية 26 - 27.

�ضروط �ضهادة اأن )ل اإله اإل اهلل(

ل�صه�دة اأن َل اإلَه اإلَّ اهلُل �صبعة �صروط، يجب اجتم�عه� يف كلِّ م�صلم، وهي:

، فيعلُم اأن معناها: ل معبود  َبَتترْ وَما َنَفترْ َلُم قائُلها ما اأَثرْ ُمَناِفي للجهل، َفَيعرْ ِعلرُْم بمعناها الرْ 1   الرْ
َحقٌّ اإل اهلل تعالى، واأن كلَّ ما �سواه من الآلهة باطٌل.

ِد، واملعنى: اأن يوقن يف قلبه مبعنى هذه الكلمة، واأن اهلل  دُّ َ ُمَناِفي لل�سكِّ والرتَّ 2  اليقني بها الرْ
تعالى وحده هو امل�ستحق للعبادة، ول يرتدد يف ذلك ول ي�سك فيه، فمن �سك يف وحدانية 

ِلٍم. �سرْ اهلل فلي�َس مِبُ

ا مل ي�سح  رك، واملعنى: اأن ل يجعل مع اهلل �سريًكا، فمن جعل هلل ندًّ ُمَناِفي لل�سِّ 3  الإخال�س الرْ
توحيُده، وهذا يقت�سي ت�سفية العمل كله من جميع �سوائب ال�سرك.

قا بها قلُبه، خالًفا للمنافق  ُمَناِفي ِلَقوِلَها َكِذًبا، باأن يقولها بل�سانه م�سدِّ ُق يف َقوِلَها الرْ درْ 4  ال�سِّ
ٌب بها.  الذي يقولها بل�سانه، وقلُبه مكذِّ

قـال تعالـى عـن اإبراهيم عليه ال�سالة وال�سالم: {

.)1( { 	 	 	 	 	 	

اأ�ستنِبط من الآيتني اأركان �سهادة ل اإله اإل اهلل:
..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

1
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�ضروط �ضهادة اأن ل اإله اإّل اهلل

1

3

5

7

2

4

6

ِد دُّ َ اليقني بها اْلُمَناِفي لل�ضكِّ والتَّ

رك الإخال�س اْلُمَناِفي لل�ضِّ

ُتَها اْلُمَناِفية ِلُبغ�ضها وُبغ�س ما َدلَّْت عليه َمَحبَّ

الَقبول لها ولمعناها اْلُمَناِفي للردِّ

اْلِعْلُم بمعناها اْلُمَناِفي للجهل

ْدُق في َقوِلَها اْلُمَناِفي ِلَقوِلَها َكِذًبا ال�ضِّ

النقياد لمعناها اْلُمَناِفي للترك وال�ضتكبار

ُمَناِفية ِلُبغ�سها وُبغ�س ما َدلَّترْ عليه، من وحدانية اهلل تعالى ونفي ال�سريك عنه. ُتَها الرْ 5   َمَحبَّ

ُمَناِفي للرتك وال�ستكبار، فينقاد وي�ست�سلم ملا دلت عليه هذه الكلمة من  6  النقياد ملعناها الرْ
توحيد اهلل تعالى، واتباع �سرعه.

، واملعنى: قبول ما اقت�سته هذه الكلمة بالقلب والل�سان  ُمَناِفي للردِّ 7  الَقبول لها وملعناها الرْ
ها اأو ردِّ �سيٍء من معناها. واجلوارح، وعدم ردِّ
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)1( �سورة �س اآية 5.

)2( ذكره البخاري يف �سحيحة تعليًقا، )417/1(، وو�سله يف التاريخ الكبي )95/1(، واأخرجه اأبو نعيم يف احللية )66/4(.

متى تنفع �ضهادة اأن )ل اإله اإل اهلل( قائلها؟
)ل اإله اإل اهلل( ل تنفع قائَلها فتنجيه من النار وتدخله اجلنة حتى يعمل ب�سروطها ال�سابقة، 
ق بالطواغيت، ول  دِّ ا اأن يتكلم بها، وهو مخالف ملعناها؛ باأن يعبد غي اهلل، وُي�سَ فال ينفع �سخ�سً
ينقاد ل�سرع اهلل تعالى، ولو كان الأمر جمرد قول بالل�سان لقالها امل�سركون و�سح اإ�سالمهم، مع 

.)1( { بقائهم على عبادة الآلهة، ولهذا قالوا:{
و�سئل وهب بن منبه: األي�س مفتاح اجلنة »ل اإله اإل اهلل«؟ قال: بلى، ولكن لي�س مفتاح اإلَّ وله 

اأ�سنان، فاإن جئت مبفتاح له اأ�سنان فتح لك، واإل مل يفتح لك)2(.

�أ  اأَقراأُ البيتني الآتيني واأَ�ستخِرج منهما �سروط ل اإله اإل اهلل: 

...............................................................  2     ..............................................................  1

...............................................................  4     ..............................................................  3

...............................................................  6     ..............................................................  5

    ..............................................................  7

ـــــوُل ـــــَب ـــــَق ـــــُم والــــــَيــــــِقــــــنُي وال ـــــلرْ ـــــِع ال

ـــُة     ـــــاَل�ـــــسُ َوامَلـــَحـــبَّ ُق  والإِخرْ ـــدرْ ـــ�ـــسِّ وال

ــــــاُد َفــــــــــادِر َمــــــا اأَُقــــــــــوُل ــــــَي ــــــِق والنرْ

ــــــــُه اأََحــــــــبَّ ِلــــــَمــــــا  اهللُ  ــــــــَقــــــــَك  َوفَّ

ب  اأُ�سارك يف امل�سابقة التي تقام حلفظ البيتني يف ثالث دقائق.

2
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َعْن أََنس وابـن عمـر  ِفــي َقْوِلــــِه تعالى: }
                                  {)1( قاال: »عن ال إله إال اللَّه«)2(.

ـه محـمـد �: فـوربك  ـه: )يقـول تعـالـــى ذكــره لنبيِّ  قــال الطبري رحمـه اللَّ
يا محمد لنسألن هؤالء الذين جعلوا القرآن في الدنيا عضني في اآلخرة عما 
إليهم من آي  به  بعثناك  به, وفيما  أمرناهم  الدنيا, فيما  كانوا يعملون في 
كتابي الذي أنزلته إليهم, وفيما دعوناهم إليه من اإلقرار به ومن توحيدي 

والبراءة من األنداد واألوثان()3(.

)1( �سورة احلجر الآيات 92 - 93.
)2( م�سنف ابن اأبي �سيبة )34650(.

)3( جامع البيان يف تاأويل القراآن لبن جرير الطربي )149/17(. 

ُأكِمل الفراغ مبا يناسبه من الكلمات: 1

  معنى شهادة أن ال إله إال اهلل:.....................................................................
......................................................................................................................................        

متى تنفع شهادة أن ال إله إال اهلل قائلها؟ 2

ملاذا ال تنفع شهادة أن ال إله إال اهلل إذا لم تتحقق شروطها؟ 3
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الدرس
12الثاني عشر

ًدا ر�ضول اللَّـه اأ�ضهد اأن محمَّ
ًدا ر�ضول اللَّـه اأ�ضهد اأن محمَّ

ًدا � هو ر�سوُل اهلل، اأر�سله  ُف واأُوِقُن باأنَّ محمَّ رَتِ ًدا ر�سوُل اللَّـه(: اأُِقرُّ واأَعرْ معنى اأ�سهد اأنَّ )محمَّ
. ، واأنه خات الأنبياء واملر�سلني  اإلى جميع الثقلني: الإن�ِس واجلنِّ

ًدا ر�ضوُل اهلَل( معنى اأ�ضهد اأنَّ )محمَّ

تمهيد

ه    كم مرة ترد شهادة أن محمًدا رسول اللَّ

في األذان كل يوم؟

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa ًدا ر�ضوُل اهلل( معنى �َضَهاَدة: اأنَّ )محمَّ
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ًدا � ر�سوُل اهلل( اأموًرا منها:   تت�سمن �َسَهاَدُة )اأنَّ محمَّ
1  الإميان باأنه مر�سل من اهلل تعالى، بعثه اهلل تعالى باحلق والهدى ب�سًيا ونذيًرا.

2  ال�سهادة له � بالر�سالة ظاهًرا باللِّ�سان، وباطًنا بالقلب. 
3  اعتقاُد ُعموِم ر�سالِتِه � اإلى جميِع الثقلني: الإن�ِس: عربهم وعجمهم.

َة بعده فهو  َعى النبوَّ ، فال نبيَّ بعده �، وكل َمِن ادَّ 4  الإمياُن باأنه � خات النبيني 
ال. كاذب دجَّ

ح الأمة. ى الأمانة، وَن�سَ 5  ال�سهادة له � باأنه بلَّغ الر�سالة، واأدَّ

ًدا ر�ضوُل اهلل ما ت�ضمنته �َضَهاَدُة اأَنّ محمَّ

1
د خم�سًة من الأمور  ًدا ر�سول اهلل: اأُعدِّ بعد معرفتي ملا ت�سمنته �سهادة اأن محمَّ

التي تناق�س هذه ال�سهادة:

..........................................................................................   1

..........................................................................................   2

..........................................................................................   3

..........................................................................................   4

..........................................................................................   5



67 

ًدا ر�ضوُل اهلل( ياُت �ضهادِة اأنَّ )محمَّ ُمقت�ضَ

)1( اأخرجه البخاري برقم )15(، وم�سلم برقم )41(.
)2( �سورة الن�ساء اآية 65.

ًدا ر�سوُل اهلل مقت�سيات اأهمها ما ياأتي: ل�سهادة اأنَّ محمَّ
خرب به �، ويدخل يف ذلك: 

َ
اأوًل: ت�صديقه يف جميع م� اأ

ِيه. ه جلَّ وعال من اأ�سمائه و�سفاته، و�سرِعِه َوَوحرْ �أ ما اأخرب به عن ربِّ

، والأمم املا�سني. ب ما اأخرب به عن الأنبياء ال�سابقني 
ج ما اأخرب به عن الأمور امل�ستقبلية الواقعة يف الدنيا والآخرة.

َمَر ِبِه، واجتن�ب م� َنَهى َعْنُه.
َ
ثانًيا: ط�عته فيم� اأ

ثالًثا: مت�بعته �، ب�أن ل ُيعبد اهلُل تب�رك وتع�ىل اإل مب� �َصَرَعُه �.
مة على محبة جميع املخلوقني، من النف�س  �، وهذه املحبة يجب اأن تكون مقدَّ حمبَّته  رابًعا: 
والزوجة والولد والوالد. عن اأن�س � قال: قال �: »ل يوؤمن اأحدكم حتى اأكون اأحبَّ 

اإليه من والده وولده والنا�س اأجمعني«)1(.
خام�ًسا: التََّح�ُكم اإليه � يف جميع الأمور �صغريه� وكبريه�، وذلك بالرجوع اإليه يف حياته، 

واإلى �سريعته � بعد وفاته، والت�سليم حلكمه �، من غي حرج يف النف�س.
قال تعالى: {  

.)2({
�ساد�ًسا: تعظيم �صنته � والهتم�م به�.

�سابًعا: جتنب اإطراِئِه � والغلوِّ فيه، ورفِعِه فوَق منزلته التي اأنزله اهلل عز وجل.
ثامًنا: ال�صه�دة له � ب�أنه َبلََّغ الر�ص�لة، واأدَّى الأم�نة، ون�َصح الأمة، ومل يزل جماهًدا يف �سبيل 

ل اهلل به الدين. اهلل حتى كمَّ



68 

6

7
1

2

34

5

8

ياُت �ضهادِة اأنَّ  ُمقت�ضَ
ًدا ر�ضوُل اهلل محمَّ طاعته فيما اأََمَر 

ِبِه، واجتناب ما 
َنَهى َعْنُه

محبَّته �

ت�ضديقه يف جميع 
ما اأَخرب به �

متابعته �، باأن ل ُيعبد 
اهلُل تبارك وتعالى اإل 
مبا �َضَرَعُه �

التََّحاُكم اإليه � 
يف جميع الأمور 
�ضغريها وكبريها

تعظيم �ضنته � 
والهتمام بها

ال�ضهادة له � باأنه 
ى  َبلََّغ الر�ضالة، واأدَّ

ح الأمة الأمانة، ون�ضَ
جتنب اإطراِئِه 
� والغلوِّ فيه

َكُر فيها �سهادة اأن ل  بالتعاون مع جمموعتي: اأَذُكر اأربًعا من العبادات التي ُتذرْ
ًدا ر�سول اهلل. اإله اإل اهلل، و�سهادة اأنَّ محمَّ

..........................................................................................   1

..........................................................................................   2

..........................................................................................   3

..........................................................................................   4

2
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ًدا رسول اهلل؟ وما الذي تتضمنه؟ ما معنى شهادة أن محمَّ 1

ًدا رسول اهلل؟ ما مقتضيات شهادة أن محمَّ 2

ِبيِّ �. ُأبيِّ معنى متابعة النَّ 3

ا من  ه نبّيً : ما بعث اللَّ ه ابن عباس  قال علي بن أبي طالب وابن عمِّ
ًدا � وهو حيٌّ لُيؤِمنَّ  األنبياء إالَّ أخذ عليه امليثاق, لئن بعث اللَّه محمَّ
ٌد وهم أحياء  ِتِه لئن بعث محمَّ به وَينُصرنَّه, وأمره أن يأخذ امليثاق على أمَّ

ليُؤمنَّ به ولَينُصرنَّه )1(.

)1( تف�سي القراآن العظيم لبن كثي )58/2(.
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الوحدة الرابعة
درو�س الوحدة

رك ال�ضِّ
  الدر�س الث�لث ع�صر:

رك واأنواعه. حقيقة ال�صِّ  

  الدر�س الرابع ع�صر:

رك. خطر ال�صِّ  

  الدر�س اخل�م�س ع�صر:

رك. احلَذُر من ال�صِّ  

  الدر�س ال�ص�د�س ع�صر:

بوبيَّة. رك يف الرُّ ال�صِّ  

  الدر�س ال�ص�بع ع�صر:

رك يف الألوهيَّة. ال�صِّ  

  الدر�س الث�من ع�صر:

حم�يُة النبيِّ � للتوحيد.  

  الدر�س الت��صع ع�صر:

رك يف هذه الأمة. وقوع ال�صِّ  
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الأهداف

من �ملتوقع بعد در��سة هذه �لوحدة �أن:

بنيِّ حقيقة ال�صرك، وتعدد اأق�ص�مه.
ُ
1  اأ

ق بني ال�صرك الأ�صغر والأكرب. فرِّ
ُ
2  اأ

حذر من الوقوع يف ال�صرك.
َ
3  اأ

و�صح اأحوال الن��س فيه.
ُ
بنيِّ معنى ال�صرك يف الربوبية، واأ

ُ
4  اأ

و�صح اأحوال الن��س فيه.
ُ
بنيِّ معنى ال�صرك يف الألوهية، واأ

ُ
5  اأ

ذُكر �صوًرا من حر�س النبي � على حم�ية جن�ب التوحيد و�صد 
َ
6  اأ

الطرق املو�صلة لل�صرك، مع ال�صتدلل.

بنيِّ ف�ئدة معرفة وقوع ال�صرك يف هذه الأمة.
ُ
7  اأ
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تمهيد

13

  ما ضد التوحيد؟

ه به؟   ما أعظُم شيٍء ُعصي اللَّ

ه عنه؟   ما أعظُم شيٍء َنهى اللَّ

  ما أعظم الظلم؟

ه تعالى؟   ما الذنب الذي ال يغفره اللَّ

ال�سرك لغًة: الت�سوية.

ُل �َسريٍك مع اهلل تعالى. �سرًعا: َجعرْ

رك واأنواعه حقيقة ال�ضِّ
الدرس 

الثالث
عشر

رك تعريف ال�ضِّ

رك اأنواع ال�ضِّ

رك الأكبر وُع الأول: ال�سِّ النَّ

ِتِه، اأو اأ�سماِئه و�سفاِته. ِتِه، اأو اأُلوهيَّ ُل �َسريٍك مع اهلل تعالى في ُربوبيَّ وهو: َجعرْ

رك نوعان:  ال�سِّ

اأَحـَذُر
رَك  ال�ضِّ
الأَكرَب

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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اأمثلته

ُف في الكون. 1  اعتقاُد اأنَّ غيَر اهلل يمكنه الت�سرُّ
2  ُدعاُء غِي اهلل، مثل: دعاء املالئكة، اأو الأنبياء، اأو الأولياء وال�ساحلني.

3  الذبُح لغي اهلل، مثل: الذبح للموتى وغيهم.

رك الأ�سغر وُع الثاني: ال�سِّ النَّ

ة  ت�سميته �سرًكا، ولم ي�سل اإلى حدِّ ال�سرك الأكبر.  وهو: ما ورد في الكتاب وال�سنَّ

اأمثلته

1   الَحِلُف بغير اهلل.
2  قول: ما �ساء اهلل و�سئت.

3  قول: لول اهلل وفالن.

اأَحـَذُر
رَك  ال�ضِّ
الأَ�ضغَر

اأذكر مثاًل اآخر على ال�سرك يف الربوبية، ومثاًل اآخر على ال�سرك يف الألوهية، 
ومثاًل اآخر على ال�سرك يف الأ�سماء وال�سفات:

..........................................................................................   1

..........................................................................................   2

..........................................................................................   3

1
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رك الأكبر والأ�ضغر الفرق بين ال�ضِّ

رك الأ�سغر ال�سِّ رك الأكبر ال�سِّ م

ل ُيخرج من الإ�سالم. ُيخرج من الإ�سالم. 1

ال�سرك الأ�سغر ينافي كمال الإيمان الواجب. ال�سرك الأكبر ينافي الإيمان بالكلية. 2

يحبط العمل الذي قارنه. يحبط جميع الأعمال. 3

�ساحبه ل يخلَّد في النار. �ساحبه خالد مخلَّد في النار. 4

اأُ�سنِّف كل نوع من اأنواع ال�سرك الواردة يف اجلدول بو�سع عالمة )�( يف 2
املو�سع املنا�سب:

رك الأكرب رك الأ�سغرال�سِّ ال�سِّ

دعاء غي اهلل
الحلف بغير اهلل

الذبح لغير اهلل
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رك لغًة واصطالًحا. ف الشِّ ُأعرِّ 1

رك؟ ما أنواع الشِّ 2

رك األصغر بأربعة أمثلة. ُأمثِّل للشِّ 3

رك األكبر واألصغر؟ ما الفرق بي الشِّ 4

)1( �سورة اإبراهيم اآية 35.
)2( تف�سي القراآن العظيم لبن كثي )440/4(.

)3( جامع البيان يف تاأويل القراآن للطربي )17/17(.

مم� يدل على خطورة ال�صرك

قال تعالى: {

.)1({
ا  ا على م�سركي العرب باأن البلد احلرام مبكة اإمنَّ )يذكر اهلل تعالى يف هذا املقام محتجًّ

ل ما و�سعت على عبادة اهلل وحده ل �سريك له، واأنَّ اإبراهيم \ الذي كانت  و�سعت اأوَّ
ن َعَبد غي اهلل( )2(.  اأ ممَّ  عامرة ب�سببه اآهلة تربَّ

 كان اإبراهيم التيمي يق�سُّ ويقول يف ق�س�سه: من ياأمن من البالء بعد خليل اهلل
اإبراهيم \، حني يقول: )رب اجنبني وبني اأن نعبد الأ�سنام()3(.
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تمهيد

رك14 خطر ال�ضِّ
الدرس

الرابع
عشر

رك اأعظم الذنوب ال�ضِّ

لم رك اأعظم اأنواع الظُّ ال�ضِّ

ال�سرك اأعظم الذنوب، والدليل على ذلك:
َد اهلِل؟ قال:  َظُم ِعنرْ ِب اأَعرْ نرْ ُعوٍد � قاَل: �َساأَلرُْت النبيَّ �: اأَيُّ الذَّ   حديث عبِد اهلِل بِن َم�سرْ

ا وهو َخَلَقَك«.)1( َعَل هلِلِ ِندًّ »اأَنرْ جَترْ

لم: و�سع ال�سيء يف غي مو�سعه. الظُّ

وهو نوعان:

وُع الأول: ُظلم الإن�ساِن َنْف�َسُه ، وهو على ق�سمين: النَّ

1 الق�صم الأول: ظلـم الإن�سـان نف�سـه بالوقـوع فـي ال�سرك وهو اأعظم اأنواع الظلم. قال اهلل 
تعالى: {  })2(.

.)3({ وقول اهلل تعالى: {

.)4({ وقول اهلل تعالى يف و�سايا لقمان لبنه: { 

)1( اأخرجه البخاري برقم )4207(، وم�سلم برقم )86(.         )2( �سورة لقمان  اآية 13.
)3( �سورة الأنعام، اآية 82.                       )4( �سورة لقمان اآية 13.

الشرع العظيم ال ُيحّذر الناس إال من أمر خطير عليهم في دينهم 
ر الشرُع منه:  ودنياهم، فهو شرع رحمة وهداية، ومن أعظم ما حذَّ

رِك. رُك، وهذا يدلُّ على خطورة الشِّ الشِّ

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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ال يغفر اهلل تعالى لمن مات م�شرًكا
َمن �أ�شرَك باهلل تعالى فَلُه َحاالِن:

رك قبَل موته توبًة �شحيحًة، فهذ� يتوب �هلل عليه. �أ  �أْن يتوَب من �ل�شِّ
رك، فهذ� ال يغفر �هلل له.  ب �أْن ميوَت على �ل�شِّ

.)3({ والدليل: قول �هلل تعالى: {

رك دَخَل النار من مات على ال�شِّ
من مات وهو ي�شرك باهلل تعالى �شرًكا �أكرب فهو يف �لنار خالًد� مخلًَّد� فيها، و�لدليل على ذلك: 
� َدَخَل  ِبيَّ � َقاَل: »َمْن َماَت َوْهَو َيْدُعو ِمْن ُدوِن �هلِل ِندًّ حديث َعْبِد �هلِل بِن م�شعود � �أنَّ �لنَّ

اَر«.)4( �لنَّ

رك عمل ال ينفع مع ال�شِّ
ال ينفع �مل�شرك �أي عمل �شالح ، فمن مات وهو ي�شرك باهلل �ل�شرك �الأكرب فقد حبط عمله ومل 

ا�س. ُيقبل منه ولو كان من �أعبد �لنَّ
و�لدليل على ذلك: قول �هلل تعالى: {ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ})5(.

�شِريًكا

)1( �شورة �لن�شاء، �آية 110.    )2( �أخرجه م�شلم برقم )2577(.           )3( �شورة �لن�شاء �آية 48.
د: �لـِمْثل و�ل�شبيه.         )5( �شورة �لفرقان  �آية 23. )4( �أخرجه �لبخاري برقم )4227(، و�لنِّ

وُع الثاني: ُظلم الإن�ساِن غيَره من اإن�ساٍن اأو حيواٍن النَّ

2 الق�سم الثاين: ظلم �الإن�شان نف�شه بفعل �لذنوب و�ملعا�شي.
.)1({  قال تعالى:{گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  

مت  عن �أبي ذر � عن �لنبيِّ � فيما يرويه عن �هلل تبارك وتعالى �أنه قال: »يا عبادي �إنِّ حرَّ
ًما فال تظاملو�« )2(. �لظلم على نف�شي وجعلته بينكم محرَّ
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رك افتراٌء عظيٌم ال�ضِّ
َف اهلل تعالى ال�سرك باأنه افرتاء عظيم، فقال تعالى: {  و�سَ

})1(، واإمنا كان افرتاًء لإثم عظيم، لأنه ا�ستمل على اأمرين خطيين كاذبني، هما اأ�سد 
اأنواع الكذب والفرتاء:

1  الفرتاء على اهلل تعالى بت�سوية غيه به، ولهذا قال تعالى: {
})2(، يعني: ي�ساوون غي اهلل باهلل. 

2  ما ت�سمنه ِمن تنقُّ�سِ رب العاملني، و�سرِف العبادة -التي خا�س حقه- اإلى غيه وهو العبادة 
َعِن  اأن يخلَقك اهلل تعالى وياأمَرك بعبادته، ثم تعبد غَيه.  اأعظم تنق�س الرب  لغيه فمن 
ا   احلارِث الأ�سعريِّ � اأن ر�سول اهلِل � قال: »اإنَّ اهلَل عزَّ وجلَّ اأََمَر يحيى بَن َزَكِريَّ
 : ُلُهنَّ ... « وفيه: قاَل: »اأَوَّ َمُلوا ِبِهنَّ َراِئيَل اأنرْ َيعرْ َمَل ِبِهنَّ واأن َياأرُْمَر بني اإِ�سرْ �ِس َكِلَماٍت، اأن تعرْ ِبَخمرْ
ًدا ِمن َخاِل�سِ َماِلِه  ى َعبرْ رَتَ ًئا، فاإنَّ َمَثَل ذلك َمَثُل َرُجٍل ا�سرْ ِرُكوا ِبِه �َسيرْ ُبُدوا اهلَل َل ُت�سرْ اأن َتعرْ
ُدُه َكَذِلَك؟!  ُه اأن َيُكوَن َعبرْ ِدِه، َفاأَيُُّكمرْ �َسرَّ ِ �َسيِّ ي َغلََّتُه اإلى َغيرْ َمُل ويوؤدِّ ِبَوِرٍق اأو َذَهٍب، َفَجَعَل َيعرْ

ًئا«.)3( ِرُكوا ِبِه �َسيرْ ُبُدوُه َوَل ُت�سرْ واإنَّ اهلَل عزَّ وجلَّ َخَلَقُكمرْ َوَرَزَقُكمرْ َفاعرْ

)2( �سورة الن�ساء اآية 48. )1( �سورة الن�ساء اآية 48. 
ِحيٌح َغِريٌب. )3( اأخرجه اأحمد 130،202/4، والرتمذي برقم )2863(، وقال: َحِديٌث َح�َسٌن �سَ

رك وغيه من الذنوب.        د اأربعة فروق بني ال�سِّ من خالل ما تقدم: اأُعدِّ
..........................................................................................   1
..........................................................................................   2
..........................................................................................   3
..........................................................................................   4

1
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رك �ضالٌل بعيٌد ال�ضِّ

)1( �سورة �لن�ساء �آية 116.

تعالى:{ فقال  بعيٌد،  �سالٌل  باأنه  رك  �ل�سِّ تعالى  �هلل  َف  و�سَ
})1(، و�سبب كونه �سالاًل بعيًد�: �أنه بال�سرك قد �بتعد عن �حلق و�لهدى بعًد� �سديًد�، وبهذ� 
رك. يكون قد �بتعد عن رحمة �هلل ومغفرته، فال ُيرجى ل�ساحبه رحمة وال مغفرة �إذ� مات على �ل�سِّ

مراتب الم�ضركين والُع�ضاِة
ار �أو �جلنة وعدُمه ثالث مر�تب:  �مل�سركون و�لُع�ساة ِمن حيُث دخوُل �لنَّ

رك  �ل�سِّ يف  وقعو�  َمن  وهم:  �لنار،  يف  ويخلدون  �أبًد�  ة  �جلنَّ يدخلون  ال  �لذيَن  �الأولى:  �ملرتبة 
�الأكرب، ومل يتوبو� منه.

رك  �ل�سِّ وقعو� يف  َمن  وهم:  �ملو�زنة،  �أو  تطهريهم  بعد  ة  �جلنَّ يدخلون  �لذيَن  �لثانية:  �ملرتبة 
�الأ�سغر، ومل يتوبو� منه.

ة بعد �لتطهري �أو مغفرة �أرحم �لر�حمني، وهم: َمن عندهم  �ملرتبة �لثالثة: �لذيَن يدخلون �جلنَّ
ين عليها مل يتوبو� منها. رِّ رك، وماتو� ُم�سِ معا�ٍص دون �ل�سِّ

خطر ال�ضرك

ال�ضرك اأعظم اأنواع الظلم

ال�ضرك اأعظم الذنوب

اليغفر اهلل تعالى
لمن مات م�ضرًكا

من مات على ال�ضرك 
دخل النار

الينفع الم�ضرك اأي عمل �ضالح

ال�ضرك افتراء عظيم

ال�ضرك �ضالل بعيد

�أَبحُث مع جمموعتي معنى �لتطهري و�ملو�زنة �ملذكورة يف �ملرتبة �لثانية.
..................................................................................................

..................................................................................................

2



)1( اأخرجه م�سلم برقم )2985(. 81

َنى  َرَة [ اأنَّ ر�سوَل اهلِل ] قاَل: » َقاَل اهلل َتَباَرَك َوَتَعاَلى: اأَنا اأَغرْ عن اأبي ُهَريرْ �أ 
َكُه«.)1( ُتُه َو�ِسررْ ي َتَركرْ ِ َرَك فيِه َمِعي َغيرْ ِك، َمنرْ َعِمَل َعَماًل اأَ�سرْ ررْ َرَكاِء َعِن ال�سِّ ال�سُّ

   ماذا ن�ستفيد ِمن هذا احلديث القد�سي؟

....................................................................................................................................

ــُد دللة هذا احلديث القد�سي:   اأَكتُب اآيًة ُتـوؤيِّ

قال اهلل تعالى:{ ..............................................................................................}
رك فيما ياأتي: �س م�ساوئ ال�سِّ اأُخَلِّ ب 

رك يخرج �ساحبه من .................................................................................... 1   ال�سِّ

رك ل ................................................................................................................. 2   ال�سِّ

رك يحبط ......................................................................................................... 3   ال�سِّ

رك ..................................................................................................................... 4   ال�سِّ

رك ..................................................................................................................... 5   ال�سِّ

6   ل ينفع ......................................................................................................................

رك ..................................................................................................................... 7   ال�سِّ

3
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ما أعظم الذنوب؟ مع  الدليل. 1

ما احلكم إذا فعل املوحد ذنًبا دون الشرك باهلل تعالى؟ 2

ملاذا كان الشرك افتراًء عظيًما على اهلل تعالى؟    3

ق بي مراتب املشركي باهلل تعالى والعصاة. ُأفرِّ 4

)1( �سورة الفتح اآية 6. 
)2( اإغاثة اللهفان ج 1 �س99.

مم� يدل على خطورة ال�صرك

قال الله تعالى: {

.)1({
قال ابن القيم رحمه الله: )فلم يجمع على أحد من الوعيد والعقوبة ماجمع 
وا به ظنَّ السوء حتى أشركوا به, ولو أحسنوا به  على أهل اإلشراك, فإنهم ظنُّ

دوه حق توحيده()2(. الظنَّ لوحَّ
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15

  بعد أن علمنا خطورة الشرك؛ فما الواجب علينا؟

رك الحَذُر من ال�ضِّ
الدرس
الخامس

عشر

يجب على الم�سلم اأن يخاف ال�سرك على نف�سه، ويحذر من الوقوع فيه، ويتجنَب جميَع الأ�سباِب 
ِة باأنواِعَها؛ وذلك لخطورته و�سناعة عاقبته. ِكيَّ ررْ المو�سلة اإليِه ِمَن الِبَدِع والَو�ساِئِل ال�سِّ

ومما يدل على احلذر من ال�سرك:
قال: { اأنه   � اإبراهيم  خليله  ه عن  َق�سَّ فيما  تعالى  اهلل  قول    1

})1(، فاإذا كان اخلليل � يخاف اأن يقع يف ال�سرك، فنحن اأولى باخلوف من 
الوقوع فيه:

اإبراهيم، حني  ِمَن البالء بعد خليِل اهلل  ياأمُن  التيمّي رحمه اهلل: َمن  اإبراهيُم  �أ  قاَل 
})2(؟!  يقول: { 

ِه، َمنرْ ياأمُن البالَء بعد خليِل  ا اأََنا َعَليرْ َل َعمَّ وَّ ِريُّ رحمه اهلل: اأََخاُف اأَنرْ اأَحَتَ ورْ َياُن الثَّ وقاَل �ُسفرْ ب  
} )3(؟! الرحمن َوُهَو َيُقوُل: { 

.)4({ 2  قول اهلل تعالى:{
ُوِبَقاِت«، قالوا: َيا َر�ُسوَل اهلِل،  َع املرْ برْ َتِنُبوا ال�سَّ َرَة � اأنَّ النبيَّ � قاَل: »اجرْ 3  حديث اأبي ُهَريرْ
َبا،  ُل الرِّ ، َواأَكرْ قِّ َ َم اهلل اإلَّ ِباحلرْ �ِس التي َحرَّ فرْ ُل النَّ ُر، َوَقترْ حرْ ُك ِباهلِل، َوال�سِّ ررْ ؟ قاَل: »ال�سِّ وَما ُهنَّ

َغاِفالِت«)5(. ُوؤرِْمَناِت الرْ َناِت املرْ �سَ ُحرْ ُف املرْ ِف، َوَقذرْ حرْ َيِتيِم، َوالتََّويلِّ يوَم الزَّ ُل َماِل الرْ َواأَكرْ
لِة اإليِه. ِتَعاُد عن جميِع الأ�سباِب املو�سِ ِتَعاُد عن ال�سيِء يف ذاته، واِلبرْ        والجتناب هو: اِلبرْ

)2( اأخرجه الطربي يف تف�سيه 17/17. )1( �سورة اإبراهيم اآية 35. 
)3( التمهيد ملا يف املوطاأ من املعاين والأ�سانيد 149/18

)4( �سورة النحل اآية 36.
)5( اأخرجه البخاري برقم )6465(، وم�سلم برقم )89(.

ماكان 
منحوًتا على 
�سكل �سورة

اجعلني وبني في جانب 
بعيد عن عبادة الأ�سنام

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa

رك وجوب الحذر من ال�ضِّ



)1( �سورة يو�سف اآية 106. 84

رك كثرة وقوع النا�س في ال�ضِّ
تعالى:{ اهلل  قول  والدليل  بكرثة،  النا�س  يف  يقع  رك  ال�سِّ

})1(، ومعنى الآية الكرمية: 
ا�ِس يوؤمنون بربوبية اهلل تعالى واأنه اخلالق الرازق املحيي املميت املدبر للكون،  اأنَّ كثًيا ِمَن النَّ
لكنهم يف الوقت نف�سه ي�سركون ال�سرك الأكرب باأن يعبدوا معه اآلهة اأخرى، حيث يعبدون الأ�سنام 
والأوثان وغيها، واإميانهم بالربوبية ل يكفي ول يدخلهم يف الإ�سالم، حتى يوؤمنوا بتوحيد الألوهية، 

ويخل�سوا العبادة هلل وحده ل �سريك له.
تان: ويف الآية الكرمية فائدتان مهمَّ

والواجب ترك  رك،  ال�سِّ اأنواع  ب�سيء من  الإميان  النا�س من خلط  يفعله كثي من  اإنكار ما    1
ال�سرك كله �سغيه وكبيه.

2  اأن الواقع يف هذا العمل ال�سيء كثي من النا�س، فواجب على امل�سلم احلذر؛ لئال يكون من 
هوؤلء الكثي.

د الآيات التي تتوافق مع احلديث يف النهي  اأُحدِّ اإلى �سورة الفرقان،  بالرجوع 
عن بع�س املحرمات.  

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

1



)1( اأخرجه اأحمد 39/39)23630(،)23631(، والبيهقي يف �سعب الإميان 154/9)6412( قال احلافظ ابن حجر: اإ�سناده َح�َسن.)بلوغ املرام  85
212/2(، وقال املنذري اإ�سناده جيد)الرتغيب والرتهيب 69/1( و�سححه الألباين يف �سل�سلة الأحاديث ال�سحيحة )951(.

رك ته ِمن ال�ضِّ خوف النبيِّ � على اأمَّ
اِريِّ    ِن َلِبيٍد الأَنرْ�سَ ُموِد برْ كان النبي � يخاف على اأمته من الوقوع يف ال�سرك، فعن َمحرْ
َغُر  ُك الأَ�سرْ ررْ َغُر«، َقاُلوا: َوَما ال�سِّ ُك الأَ�سرْ ررْ ُكُم ال�سِّ َوَف َما اأََخاُف َعَليرْ اأَنَّ َر�ُسوَل اهلِل � َقاَل: »اإِنَّ اأَخرْ
 : َماِلِهمرْ ِباأَعرْ ا�ُس  النَّ ُجِزَي  اإَِذا  ِقَياَمِة،  الرْ َم  َيورْ َلُهمرْ  َوَجلَّ  َعزَّ  اهلُل  َيُقوُل  َياُء،  »الرِّ َقاَل:  اهلِل؟  َر�ُسوَل  َيا 

َدُهمرْ َجَزاًء«.)1(    ُدوَن ِعنرْ ُظُروا َهلرْ جَتِ َيا َفانرْ نرْ ُتمرْ ُتَراُءوَن يِف الدُّ ِذيَن ُكنرْ َهُبوا اإَِلى الَّ اذرْ
رك الأ�سغر، فغيهم  فاإذا كان النبيُّ � يخاطب اأ�سحابه  بهذا ويخاف عليهم ِمن ال�سِّ
رك الأكرب  رك الأ�سغر فال�سِّ ممن هو دونهم يف العلم والعبادة ِمن باب اأولى، واإذا كان هذا يف ال�سِّ

اأولى اأن ُيخاف ِمن الوقوع فيه.

�س الدر�س يف عدة نقاط يف الفراغ الآتي:        اأُخلِّ

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................
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يجب على املسلم أن يحذر من الشرك، َأذكُر الدليل. 1

م النبي � الشرك باهلل في حديث السبع املوبقات؟ لـماذا قدَّ 2

ر كل َنِبيِّ من األنبياء أمته من الشرك؟ ملاذا حذَّ 3

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ:
)فال يأمن من الوقوع في الشرك, إال من هو جاهل به, ومبا يخلصه منه من 

العلم بالله ومبا بعث به رسوله من توحيده والنهي عن الشرك به( )1(.

)1( فتح املجيد �س47.
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16

  ما أقسام التوحيد؟ 

  ما تعريف كل قسم منها؟

بوبيَّة رك في الرُّ ال�ضِّ
الدرس
السادس

عشر

بوبيَّة رك في الرُّ المراد بال�ضِّ

ُل �سريٍك مع اهلل تعالى يف ربوبيته. ة: َجعرْ بوبيَّ رك يف الرُّ املراد بال�سِّ
مثل

1  اعتقاُد وجود خالق مع اهلل تعالى.
2  اعتقاُد اأن لأحد من اخللق القدرة على الت�سرف يف الكون.

3  اعتقاُد اأن لأحٍد القدرة املطلقة على النفع وال�سر غي اهلل تعالى.
4  اعتقاُد اأن اأحًدا يعلم الغيَب املطلق غي اهلل تعالى.

بوبية عدا ما ذكر. رك يف الرُّ د ثالثة اأمثلة لل�سِّ بالتعاون مع جمموعتي اأُعدِّ

..........................................................................................   1

..........................................................................................   2

..........................................................................................   3

1

رابط الدر�س الرقمي
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يعتقد بع�س الغالة اأن لبع�س الأولياء اأو ال�ساحلني اأو الأئمة الت�سرف يف الكون وتدبيه، وهذا 
ر الكون  ر الكون هو اهلل جل يف عاله، فمن زعم اأن اأحًدا يدبِّ �سرك اأكرب يف الربوبية، فاإن الذي يدبِّ
عى �سريًكا مع اهلل تعالى يف ربوبيته، وهذا من ال�سرك الأكرب املخرج عن ملة  تدبًيا مطلًقا فقد ادَّ

الإ�سالم.
والإن�سان ـ مهما كان ـ ل ميلك تدبي نف�سه، فكيف ميلك تدبي الكون الف�سيح. 

1  قال اهلل تعالى: {
 .)3({

2  وقال اهلل تعالى:{
.)4({

ف في الكون وتدبيره فقد اأ�ضرك َمن زعم اأن اأحًدا له الت�ضرُّ

)2( �سورة الرعد اآية 2. )1( �سورة يون�س اآية 31.  
)4( �سورة �سباأ اآية 22.  )3( �سورة فاطر اآية 13.  

بوبيَّة رك في الرُّ حكم ال�ضِّ

اهلل وحده هو الذي يدبر الكون
بوبيَّة �سرٌك اأكرُب مخرٌج ِمن ِملَِّة الإ�سالم. رك يف الرُّ ال�سِّ

تدبي الكون هو: الت�سرف يف �سوؤونه، وت�سيي اأموره.
اأو حب�سه، والإحياء  ومن ذلك: طلوع ال�سم�س، وغروبها، وجريان القمر يف منازله، واإنزال املطر 

والإماتة، واإجراء الأرزاق على العباد.
فتدبي الكون وت�سريف �سوؤونه كله بيد اهلل تعالى، فهو الذي يرفع ويخف�س، وهو الذي يحيي 
ومييت، وهو الذي ُي�سيِّ الأفالك والأجرام ال�سماوية قريبها وبعيدها �سغيها وكبيها، والأر�س 
كلها مبا فيها ومن فيها؛ فهو مالك امللك، وما لأحد معه �سريك يف ذلك، جل يف عاله، واعتقادنا 

بذلك كله من مقت�سى الإميان بربوبيته تعالى.
1  قال اهلل تعالى: {

.)1({
2  قال اهلل تعالى: { 

.)2({

الق�سرة الرقيقة على نواة التمرة
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اإقرار م�ضركي العرب بتوحيد الربوبية
ون بربوبية اهلل تعالى كما اأخرب اهلل تعالى عنهم يف اآيات كثية: كان عامة م�سركي العرب ُيِقرُّ

1  قال اهلل تعالى: {
 .)1({

.)2({ 2  قال اهلل تعالى: {
3 قال اهلل تعالى: {

.)3({

)3( �سورة يون�س اآية 31. )2( �سورة الزخرف اآية 87.  )1( �سورة العنكبوت اآية 61. 

بوبيَّة؟ ملاذا اأَقرَّ م�سرُكو العرب بتوحيد الرُّ
..................................................................................................

..................................................................................................

الإقرار بتوحيد الربوبية ل يكفي للدخول في الإ�ضالم
الإقرار بتوحيد الربوبية ل يكفي للدخول يف الإ�سالم، وع�سمة الدم واملال، والنجاة يوم القيامة، 
وذلك اأنه ل بد مع الإقرار بتوحيد الربوبية من الإقرار بتوحيد الألوهية، وعبادة اهلل وحده ل �سريك 

له، وترك عبادة ما �سواه من الآلهة الباطلة.   
ون بتوحيد الربوبية، لكنهم مل يقروا بتوحيد الألوهية،  وقد كان: اأن عامة امل�سركني يف اجلاهلية ُيِقرُّ
ًدا � يدعوهم اإلى الإقرار بتوحيد الألوهية، فدعاهم اإلى ذلك، وجادلهم  فبعث اهلل ر�سوله محمَّ

فيه، وقاتلهم على امتناعهم من الإقرار به.

2



)1( اأخرجه البخاري  برقم )25(، وم�سلم برقم )22(. 90

بالرجوع اإلى �سورة التوبة، اأَ�ستخِرُج اآية دلَّت على ما دلَّ عليه احلديث.    

...............................................................................................�

�...............................................................................................

اإِلَّ  َلَه  اإِ َل  اأَنرْ  َهُدوا  َي�سرْ َحتَّى  ا�َس  النَّ اأَُقاِتَل  اأَنرْ  ُت  »اأُِمررْ َقاَل:  اأَنَّ َر�ُسوَل اهلِل �  ُعَمَر   ِن  ابرْ عن 
ِدَماَءُهمرْ  ي  ِمنِّ ُموا  َع�سَ َذِلَك  َفَعُلوا  َفاإَِذا  َكاَة  الزَّ َوُيوؤرُْتوا  اَلَة  ال�سَّ َر�ُسوُل اهلِل َوُيِقيُموا  ًدا  ُمَحمَّ اهلُل َواأَنَّ 

اَلِم َوِح�َساُبُهمرْ َعَلى اهلِل «.)1( إِ�سرْ َواَلُهمرْ اإِلَّ ِبَحقِّ الرْ َواأَمرْ

ما املراد بالشرك في الربوبية؟ وما حكمه؟ 1

ار بتوحيد الربوبية يدخلهم في اإلسالم؟ وملاذا؟ هل إقرار الُكفَّ 2

3
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17

ار قريش يفعلونها؟   ما العبادات التي كان كفَّ

  لماذا كانوا يفعلون ذلك مع إقرارهم بتوحيد الربوبية؟

رك في الألوهيَّة ال�ضِّ
الدرس 

السابع
عشر

رك في الألوهيَّة المراد بال�ضِّ

رك في الألوهيَّة حكم ال�ضِّ

ُف �سيٍء ِمن الِعبادة لغِي اهلل تعالى. ررْ �سَ
مثل

1  محبُة اأحٍد مثل محبة اهلل تعالى، اأو اأكرث من محبته، بحيث يخ�سع له، ويتذلل له، ويعظمه 
كتعظيم اهلل تعالى اأو اأكرث.

2  اخلوُف ِمن غي اهلل تعالى يف اأمٍر ل يقدر عليه اإل اهلل.
3  رجاُء غي اهلل تعالى فيما هو ِمن خ�سائ�س اهلل تعالى.

ُل على غي اهلل يف الأمور التي ل يقدر عليها اإل اهلل. َوكُّ 4  التَّ
5  ُدعاُء غي اهلل تعالى.

رك يف الألوهيَّة �سرٌك اأكرُب مخرٌج ِمن ِملَِّة الإ�سالم. ال�سِّ

د ثالثة اأمثلة لل�سرك يف الألوهية عدا ما ذكر.         بالتعاون مع جمموعتي: اأُعدِّ
..........................................................................................   1
..........................................................................................   2
..........................................................................................   3

1
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جميع الأنبياء  نهوا عن ال�ضرك في الألوهية
اأر�سل اهلل تعالى جميع الر�سل  للدعوة اإلى توحيد الألوهية، والنهي عن ال�سرك يف الألوهية،
.)3({ كما قال اهلل تعالى: {

وبيان ذلك على التف�سيل فيما ياأتي:

اتخذوا مع  اأنهم  و�سبب ذلك:  الألوهية،  ال�سرك يف  امل�سركني يف اجلاهلية هو  كان عامة �سرك 
عونها، وي�ستغيثون بها، ويذبحون لها، ويقربون لها  اهلل تعالى اآلهة يعبدونها باأنواع من العبادة، فيدرْ

القرابني.
فبعث اهلل تعالى ر�سوله � ينهاهم عن هذا النوع من ال�سرك، وياأمرهم باإخال�س العبادة هلل 

وحده ل �سريك له، وترك عبادة ما �سواه من الآلهة الباطلة.
ََجاِز، َيُقوُل:  ِني ِب�ُسوِق ِذي املرْ َر َعيرْ ُت َر�ُسوَل اهلِل � َب�سَ يِليِّ � قال: َراأَيرْ عن َرِبيَعة بن ِعَباٍد)1( الدِّ
ُت  ِه، َفَما َراأَيرْ ُفوَن َعَليرْ ا�ُس ُمَتَق�سِّ ُخُل يِف ِفَجاِجَها، َوالنَّ ِلُحوا«، َوَيدرْ ا�ُس ُقوُلوا: ل اإَِلَه اإِلَّ اهلُل، ُتفرْ »َيا اأَيَُّها النَّ

ِلُحوا«.)2(  لَّ اهلُل، ُتفرْ ا�ُس ُقوُلوا: ل اإَِلَه اإِ ُكُت، َيُقوُل: »اأَيَُّها النَّ ًئا، َوُهَو ل َي�سرْ اأََحًدا َيُقوُل �َسيرْ

رك في الألوهية هو اأكثر �ضرك الجاهلية ال�ضِّ

)1( قال احلافظ ابن حجر: بك�سر املهملة، وتخفيف املوحدة، قاله ابن معني وغيه. )الإ�سابة يف متييز ال�سحابة 390/2(.
َمَد يف زوائد امل�سند 404/25-405، و�سححه الألباين يف دفاع عن احلديث النبوي �س22. ُن اأَحرْ ُد اهلِل برْ )2( اأخرجه َعبرْ

)3( �سورة النحل اآية 36.

ماذا يدل عليه قول النبي �  »يا اأيها النا�س قولوا: ل اإله اإّل اهلل تفلحوا«؟        
................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

2

اأحد اأ�سواق الجاهلية، كانو يجتمعون فيه قبيل 
مو�سم الحج في مو�سع قريب من عرفات

مجتمعون
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دعوته الر�سول �

قال اهلل تعالى: {
.)1({

قال اهلل تعالى: { 
.)2({

قال اهلل تعالى: {
.)3({

قال اهلل تعالى: {
.)5({

} تعالى:  اهلل  قال 

.)6({

)2( �سورة الأعراف اآية 65. )1( �سورة الأعراف اآية 59. 
)3( �سورة الأعراف اآية 73.                )4( �سورة الزخرف اآية 26.

)6( �سورة املائدة اآية 72. )5( �سورة الأعراف اآية 85. 

نوح �

هود �

�ص�لح �

�صعيب �

عي�صى �

قال اهلل تعالى: {YXWVUTSRQ})4(.اإبراهيم �
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بالرجوع للجدول ال�سابق اأَ�ستنبط؛ ماذا قال كل نبي من الأنبياء  ليحذر 
قومه من ال�سرك يف الألوهية؟

نوح �

هود �

اإبراهيم �

�سالح �

�سعيب �

عي�سى �

ما الفرق بي الشرك في الربوبية والشرك في األلوهية؟ 1

ُأبيِّ حكم الشرك في األلوهية، مع الدليل. 2

؟ ما نوع التوحيد الذي أرسل اهلل به الرسل  3

)1( مدارج ال�سالكني)353/1(.

3

قال ابن القيم في بيان خطورة الشرك األكبر
)ومن أنواعه طلب احلوائج من املوتى, واالستغاثة بهم, والتوجه إليهم, وهذا 
ا والنفًعا,  أصل شرك العالم, فإن امليت قد انقطع عمله, وهو الميلك لنفسه ضّرً
فضاًل عمن استغاث به, وسأله قضاء حاجته, أو سأله أن يشفع له إلى الله فيها, 

وهذا من جهله بالشافع, واملشفوع له عنده( )1(.
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تمهيد

18

ه رسوله � باحلرص على أمته، ورحمته بهم، وشفقته عليهم  وَصَف اللَّ
أن يلحق بهم العنت واملشقة فقال:{

)1(.{
ومن ذلك أنه � أنذر أمته وحذرهم من الشرك الذي هو أعظم الذنوب 
املوجبة للنار والعذاب األليم، ونهاهم عن جميع األسباب املوصلة إليه 

كما سنذكر أمثلة من ذلك في هذا الدرس إن شاء الله تعالى.

 �  للتوحيد و�شده الطرق المو�شلة لل�شرك حمايُة النبيِّ
الدرس 

الثامن
عشر

نهيه � عن اتخاذ قبره عيًدا
َنهى النبيُّ � عن اتخاذ قربه عيًدا؛ لئال يكون ذلك ذريعة وو�سيلة لعبادته من دون اهلل تعالى، 
ي ِعيًدا،  ِ َعُلوا َقربرْ َعُلوا ُبُيوَتُكمرْ ُقُبوًرا، َوال َترْ َرَة � َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اهلِل �: »اَل َترْ اأَِبي ُهَريرْ فَعنرْ 

)2(» ُتمرْ ُث ُكنرْ ُلُغِني َحيرْ الَتُكمرْ َتبرْ لُّوا َعَليَّ َفاإِنَّ �سَ َو�سَ
وقد دلَّ احلديث على م�سائل منها:

�أ  حترمي اتخاذ قرب النبيِّ � عيًدا، باأن يعتاد املجيء اإليه على وجه مخ�سو�ص، واجتماع 
معهود، كما هو حال االأعياد، ومن ذلك: اأن يتخذ قربه عيًدا لل�سالة والدعاء وغري ذلك 

من و�سائل ال�سرك، كما اتخذ امل�سركون اأعياًدا زمانية ومكانية.
اإذا كان هذا حراًما يف قرب النبيِّ � فِمن باب اأولى اأن يكون حراًما يف جميع القبور؛ الأن قرَبه �  ب  

اأف�سُل قرب على وجه االأر�ص، وقد نهى عن اتخاذه عيًدا، فقرب غريه اأولى بالنهي كائًنا من كان.

ِنت اأمته، ويوؤدي اإلى اإحلاق االأذى وامل�سقة وال�سرر بها. ا ما ُيعرْ ( اأي: �سديد عليه جدًّ )1( �سورة التوبة اآية 128، ومعنى قوله تعالى: )
)2( اأخرجه اأحمد برقم )8804(، واأبو داود برقم )2042(، وهذا لفظه.

رابط الدر�س الرقمي
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ج  حترمي ق�سد القبور وامل�ساهد لأجل الدعاء وال�سالة عندها؛ لأن ذلك نوع ِمن اتخاذها 
عيًدا.

اتِّخاِذها  ِمن  لأن ذلك  وامل�ساهد؛  القبور  ِمن  اأو غِيه   � قرِبه  اإلى  حِل  الرَّ �سدِّ  د  حترمي 
اأعياًدا، وهو ِمن اأ�سباب الإ�سراك بها.

لوها ِمن ال�سالة فيها والدعاء والقراءة،  َعُلوا ُبُيوَتُكمرْ ُقُبوًرا«، اأي: ل تعطِّ هـ  قوله �: »َل جَترْ
والدعاء  لل�سالة  مو�سًعا  لي�ست  القبور  اأن  اإلى  اإ�سارة  هذا  ويف  القبور،  مبنزلة  فتكون 
، ولذلك نهاهم اأن يجعلوا  ٌر عند ال�سحابة  والعبادة، واأن النهي عن ذلك اأمر متقرِّ
ي العبادة يف البيوت، ونهاهم عن حتريها عند القبور، عك�س ما  بيوتهم كذلك، واأمَر بتحرِّ

يفعله الغالة.
«، يعني: اأن ما ينالني منكم من  ُتمرْ ُث ُكنرْ ُلُغِني َحيرْ الَتُكمرْ َتبرْ لُّوا َعَليَّ َفاإِنَّ �سَ و  قوله �: »َو�سَ
ِدكم عنه، فال حاجة لكم اإلى اتخاذه  ال�سالة وال�سالم يح�سل مع قربكم من قربي وُبعرْ

عيًدا ترتددون اإليه لأجل ذلك.

دعاوؤه � اأن ل يجعل اهلل قبره وثًنا
َرَة �  دعا النبيُّ � ربَّه جل وعال اأن ل ُيتخذ قربه وثًنا يعبد من دون اهلل تعالى، فَعنرْ اأَِبي ُهَريرْ

ِبَياِئِهمرْ َم�َساِجَد« )1(. َخُذوا ُقُبوَر اأَنرْ ًما اتَّ ي َوَثًنا، َلَعَن اهلُل َقورْ ِ َعلرْ َقربرْ ِبيَّ � قال: »اللَُّهمَّ َل جَترْ اأن النَّ

ِمن  لعبادته  ي  الموؤدِّ يقعوا في تعظيمه  له، حتى ل  ال�سجود  اأ�سحابه  عن   � النبيُّ  َنهى 
ُت ِرَجال  َيَمِن، َقاَل: َيا َر�ُسوَل اهلِل، َراأَيرْ ا َرَجَع ِمَن الرْ ُه َلمَّ ِن َجَبٍل � اأَنَّ دون اهلل تعالى، فَعنرْ ُمَعاِذ برْ
ُت  لأََمررْ ِلَب�َسٍر،  ُجُد  َي�سرْ َب�َسًرا  اآِمًرا  ُت  ُكنرْ »َلورْ  َقاَل:  َلَك؟  ُجُد  َن�سرْ َفال  اأَ �ٍس،  ِلَبعرْ ُهمرْ  �سُ َبعرْ ُجُد  َيَمِن)2(َي�سرْ ِبالرْ

ِجَها«.)3(  ُجَد ِلَزورْ اأََة اأَنرْ َت�سرْ َمررْ الرْ
وهذا يدل على النهي عن ال�سجود لغير اهلل تعالى.  

نهيه � عن ال�ضجود له

)1( اأخرجه اأحمد برقم )7358(، واأبو يعلى املو�سلي برقم )6681(، واحلميدي يف م�سنده برقم )1055(.
)2(يف بع�س رواياته اأن رجوعه كان من ال�سام، ورجحه بع�س العلماء؛ لأن رجوعه من اليمن كان بعد وفاة النبي �.

)3( اأخرجه اأحمد برقم )21986(،)21987(، وابن اأبي �سيبة يف م�سنفه برقم )17126(.
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َنهى النبيُّ � الم�سلمين عن اإطرائه، وهو: المبالغة في مدحه والثناء عليه، وذلك لئال يبلغ بهم 
ا�ٍس  اأنه �سمَع ُعَمَر � يقول على  ذلك اإلى عبادته من دون اهلل تعالى، فعن عبد اهلل بن َعبَّ
ُدُه، َفُقوُلوا:  َما اأنا َعبرْ َيَم، َفاإِنَّ اَرى ابَن َمررْ َرِت النَّ�سَ ُروِني َكَما اأَطرْ ِبيَّ � يقول: »َل ُتطرْ َبِر: �سمعُت النَّ ِمنرْ الرْ

ُد اهلِل َوَر�ُسوُلُه«.)1( َعبرْ
والمدائح النبوية ثالثة اأنواع:

الأول: مدائح م�سروعة، وهي التي لي�س فيها غلوٌّ ؛ مثل مدائح ال�سحابة  كح�سان بن ثابت 
، ور�سول اهلل � اأولى الب�سِر بالمدح.  وكعب بن مالك 

رك. ل اإلى ال�سِّ مة، وهي التي فيها غلوٌّ ل ي�سِ الثاني: مدائُح محرَّ
ٌة، وهي التي فيها غلوٌّ ي�سل اإلى درجة ال�سرك باهلل تعالى، كالتي فيها  ِكيَّ الثالث: مدائح �ِسررْ

ا�ستغاثة بالنبي  �.

نهيه � عن اإطرائه

بالرجوع اإلى م�سادر التعلم اأَختار ثالثة اأبيات �سعرية حل�سان بن ثابت � 
فيها  ميدح   � مالك  بن  لكعب  اأبيات  وثالثة   ،� اهلل  ر�سول  فيها  ميدح 

ر�سول اهلل �.

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

)1( اأخرجه البخاري برقم )3261(.

1

مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه
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نهيه � اأن يرفعوه َفْوَق َمْنِزَلته الَِّتي اأَْنَزَله اهلل تعالى
كان النبي � ينهى عن رفعه فوق منزلته التي اأنزله اهلل فيها، وهي منزلة الر�سالة والعبودية 
َنا، َفَقاَل َر�ُسوُل  ِ َن َخيرْ َنا َوابرْ َ ِدَنا، َوَخيرْ َن �َسيِّ َدَنا َوابرْ هلل، فَعنرْ اأََن�س بن مالك �اأَنَّ َرُجاًل َقاَل: َيا �َسيِّ
ِد اهلِل ور�سول  ُن َعبرْ ُد برْ َياِطنُي، اأََنا ُمَحمَّ ُكُم ال�سَّ ِرَينَّ َتجرْ ، َول َت�سرْ ِلُكمرْ ا�ُس ُقوُلوا ِبَقورْ اهلِل �: »َيا اأَيَُّها النَّ

َزَلِنيَها اهلل«)3( ِتي اأَنرْ ِزَلِتي الَّ َق َمنرْ َفُعويِن َفورْ اهلل، َوَما اأُِحبُّ اأَنرْ َتررْ

)1( اأخرجه اأحمد الر�سالة برقم )16307(، واأبو داود برقم )4806(، وهذا لفظه، والن�سائي يف ال�سنن الكربى برقم )10003(.

)2( اأخرجها ابن �سعد يف الطبقات الكربى 34/7، والبيهقي يف املدخل اإلى ال�سنن الكربى �س333)538(، ودلئل النبوة 318/5.
)3( اأخرجه اأحمد الر�سالة  برقم )12551(،)13530(،)13596(، والن�سائي يف ال�سنن الكربى برقم )10006(، وهذا لفظه.

اأنه  ملسو هيلع هللا ىلص  منزلته  ذكر  فيها  ورد  ن�سو�س  جمموعة  َنذُكر  جمموعتي  مع  بالتعاون 
عبداهلل ور�سوله.

..........................................................................................

.......................................................................................... 
..........................................................................................

.......................................................................................... 

اإنكاره � على من بالغ في مدحـه
 � يِر  خِّ ال�سِّ ِن  برْ اهلِل  ِد  َعبرْ فعن  عليه،  والثناء  مدحـه  في  بالغ  َمن  على  ُينكر   � النبيُّ  كان 
َتَباَرَك  ُد اهلُل  يِّ َفَقاَل: »ال�سَّ ُدَنا،  َت �َسيِّ اأَنرْ َفُقلرَْنا:   � اإَِلى َر�ُسوِل اهلِل  َبِني َعاِمٍر  ِد  َوفرْ ُت ِفي  َطَلقرْ قاَل: انرْ
ُكُم  ِرَينَّ َتجرْ ، َوَل َي�سرْ ِلُكمرْ �ِس َقورْ ، اأَورْ َبعرْ ِلُكمرْ ًل، َفَقاَل: »ُقوُلوا ِبَقورْ َظُمَنا َطورْ اًل، َواأَعرْ ُلَنا َف�سرْ �سَ َوَتَعاَلى« ُقلرَْنا: َواأَفرْ
ُد اهلُل«.)2(  يِّ ُد اهلُل، ال�سَّ يِّ ُد اهلُل، ال�سَّ يِّ َر ذلك ثالًثا، فقال: »ال�سَّ َطاُن«)1(، وفي روايٍة: اأنه � كرَّ يرْ ال�سَّ

ففي هذا حماية لجانب التوحيد و�سد الطرق المف�سية لل�سرك.

2

الف�سل والعطاء والقدرة والغنى

اأكثرنا
 خيًرا

ليجذبنكم
ولي�ستميلنكم
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دة على الذين يغلون يف ر�سول اهلل �    ا يف نقاط محدَّ من خالل الدر�س: اأكتُب ردًّ
فيدعونه وي�ستغيثون به من دون اهلل تعالى ويقولون نحن نحبه.

..........................................................................................   

..........................................................................................   

..........................................................................................   

..........................................................................................   

..........................................................................................   

3

حمايُة النبيِّ �  للتوحيد، 
ه الطرق المو�ضلة و�ضدُّ

رك اإلى ال�ضِّ

نهيه � عن اتخاذ
قبره عيًدا

نهيه � عن اإطـرائـه

دعاوؤه � اأن ل يجعل 
اهلل قبره وثًنا

اإنكاره � على من بالغ
في مدحــه

نهيه � عن ال�ضجود له
نهيه � اأن يرفعوه َفْوَق 

َمْنِزَلته الَِّتي اأَْنَزَله اهلل تعالى
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ِبيُّ � التوحيد؟ مع الدليل. كيف حمى النَّ 1

َأذكُر ثالث فوائد من قول النبي �: »ال جتعلوا قبري عيًدا«. 2

املدائح النبوية ثالثة أنواع؛ فما هي؟ وما حكم كل نوع؟ 3

نستفيد  وماذا  املناسبة؟  وما  العبارة؟  هذه  قائل  من  اهلل«:  »السيد  4

منها؟
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)1( �سورة ال�سف اآية 9.                     )2( اأخرجه م�سلم برقم 2907.

)3( اأخرجه اأحمد برقم )22394(،)22452(، واأبو داود برقم )4252(، وهذا لفظه.

تمهيد

19

قد يظن بعض الناس أنه بعد انتشار اإلسالم والتوحيد، وظهور العلم واملعرفة، وانتشار 
رك في هذه األمة مرة أخرى، وهذا الظن  العلماء في كل مكان أنه ال ميكن أن يقع الشِّ
رك سيقع في هذه األمة، ولهذا أخبر النبي � في أكثر من  غير صحيح، بل إن الشِّ
رك فليحمد الله على هذه  ه من الشِّ رك في هذه األمة، فمن جناه اللَّ حديث عن وقوع الشِّ

النعمة العظيمة، وليحذر من الوقوع فيه.

رك في هذه الأمة وقوع ال�ضِّ
الدرس 

التاسع
عشر

رك في هذه الأمة اإخبار النبي � بوقوع ال�ضِّ
رك يف هذه الأمة، وما اأخرب به النبي �  لقد اأخرب النبيُّ � يف اأكرث من حديث عن وقوع ال�سِّ

واقع ل محالة، وهذا يوجب علينا ثالثة اأمور:
رك؛ لأن َمنرْ َجِهله  فقد يقع فيه واإن مل ي�سعر.    الأول: معرفة ال�سِّ

به.  رك، واخلوف ِمن الوقوع فيه، فمن خاف من ال�سيِء جتنَّ    الثاين: احلذر من ال�سِّ
ا�س من الوقوع فيه. رك؛ رحمًة بالنَّ    الثالث: الدعوة اإلى التوحيد، والتحذير من ال�سِّ

والدليل على هذا:
ُت  عن عائ�سة  قالت: �سمعت ر�سول اهلل � يقول:»ل يذهُب الليُل والنهاُر حتى تعبَد الالَّ  1

ى«. فقلت يار�سول اهلل: اإن كنت لأظنُّ حني اأنزل اهلل:{ ک  ک  گ  گ  گ گ  والعزَّ
ا؟ قال: »اإنه �سيكون من ذلك ما �ساء  ڳ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ ڱڱ  ڱ })1( اأَنَّ ذلك تامًّ
ى كلَّ من في قلبه مثقال حبة خردٍل من اإيمان، فيبقى من  بًة فتوفَّ اهلل، ثم يبعث اهلل ريًحا طيِّ

لخير فيه فيرجعون اإلى دين اآبائهم«)2(.
َواإَِذا  لِّيَن،  َة الرُْم�سِ ِتي الأَِئمَّ اأُمَّ اأََخاُف َعَلى  ا  َ َباَن � َقاَل: َقاَل َر�ُسوُل اهلِل �: »اإِمنَّ حديث َثورْ  2  
اَعُة َحتَّى َتلرَْحَق َقَباِئُل ِمنرْ  ِقَياَمِة، َول َتُقوُم ال�سَّ ِم الرْ َها اإَِلى َيورْ َفعرْ َعنرْ ِتي مَلرْ ُيررْ ُف يِف اأُمَّ يرْ َع ال�سَّ ُو�سِ

َثاَن«.)3( ِتي الأَورْ ُبَد َقَباِئُل ِمنرْ اأُمَّ ِرِكنَي، َوَحتَّى َتعرْ ُ�سرْ ِتي ِباملرْ اأُمَّ

رابط الدر�س الرقمي

www.ien.edu.sa
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باع اأُنا�س في هذه الأمة لهم وقوع ال�ضرك في الأمم ال�ضابقة واتِّ
اأخرب اهلل تعالى يف كتابه الكرمي عن وقوع ال�سرك يف الأمم ال�سابقة، وقد اأخرب النبي � باأن هذه 
الأمة �سوف تتبع �سنن الأمم املا�سية، فيلزم من هذا وقوع ال�سرك يف هذه الأمة، فلهذا كان الواجب 

علينا احلذر منه.
والدليل على وقوع ال�سرك يف الأمم املا�سية:

قال اهلل تعالى:{  1
.)1({

واجلبت: كلمة تقع على ال�سنم والكاهن وال�ساحر، والطاغوت: ال�سيطان.  
قال اهلل تعالى:{  2

.)2({
لُيعرفوا  اأي:   )3({ تعالى:{ اهلل  وقال   3

فيق�سدهم النا�س ويتربكوا بهم. 
فاإذا كان الذين اأوتوا ن�سيًبا من الكتاب يوؤمنون باجلبت والطاغوت؛ كما يف الآية الأولى، واإذا كان 
يف اليهود من عبد الطاغوت؛ كما يف الآية الثانية، واإذا كان يف الأمم ال�سابقة من اتخذ امل�ساجد على 

القبور كما يف الآية الثالثة؛ فاإن ذلك �سيكون يف هذه الأمة.
ِريِّ � اأن  درْ ُ والدليل على اأن هذه الأمة �ستفعل مثلما فعلت الأمم قبلها: حديث اأبي �َسِعيٍد اخلرْ
بٍّ  َر �سَ ، َوِذَراًعا ِبِذَراٍع؛ َحتَّى َلورْ َدَخُلوا ُجحرْ ٍ ا ِب�ِسربرْ ً َلُكمرْ �ِسربرْ َبُعنَّ �َسَنَن َمنرْ َكاَن َقبرْ النبيَّ � قاَل: »َلَتترْ

)4(.» اَرى. قال: »َفَمنرْ َيُهوُد َوالنَّ�سَ «، ُقلرَْنا: َيا َر�ُسوَل اهلِل، الرْ ُتُموُهمرْ َتِبعرْ

)3( �سورة الكهف اآية 21. )2( �سورة املائدة اآية 60.  )1( �سورة الن�ساء اآية 51. 
)4( اأخرجه البخاري برقم )7320(، وم�سلم برقم )2669(.

ا ال�سيطانالتوراة والإنجيلحظًّ

عام لكل �سنم 
اأو�سحر اأو كهانة

اأي ومن عبد الطاغوت

طرق
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رك ل يقع يف هذه الأمة؟ من خالل الدر�س: كيف نردُّ على الذين يقولون: اإن ال�سِّ
..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

فائدة معرفتنا بوقوع ال�ضرك في هذه الأمة
للعلم بوقوع ال�سرك يف هذه الأمة فوائد، منها:

رك، فما دام النبي � قد اأخرب فال بد اأنه �سيقع، وهذا يجعلنا نحذر  احلذُر من الوقوع يف ال�سِّ  1
ال�سرك وكل �سبب يو�سل اإليه.

رك ل ميكن اأن يقع يف الأمة اإل ب�سبب اجلهل، ولي�س املراد  حتذيُر النا�س ِمن الوقوع فيه، فاإن ال�سِّ  2
ال�سهادات،   اأكرب  املرء  يكون مع  ين، فقد  الدِّ واإمنا اجلهل بحقيقة  والكتابة،  بالقراءة  اجلهل 

ين ال�سحيح الذي جاء به النبيُّ �. رك الأكرب ب�سبب جهله بالدِّ ومع هذا فاإنه يقع يف ال�سِّ
اأن كل  رك ل يقع يف هذه الأمة، وبنوا على هذا الفهم اخلاطئ  ال�سِّ اأن  الردُّ على َمن زعموا   3
رك، واإمنا هي جمرد  رك التي وقعت يف الأمة على مرِّ التاريخ اأنها لي�ست ِمن ال�سِّ مظاهر ال�سِّ

معا�ٍس فح�سب، اأو اأنها نوع من العبادة ال�سحيحة.

1
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2

د ثالثة أمثلة للشرك في األمم السابقة. ُأعدِّ 1

كيف يقع الشرك في هذه األمة؟ 2

ما فائدة معرفتنا بأن الشرك سيقع في هذه األمة؟ 3

عم علينا يف بالدنا احلبيبة اململكة العربية ال�سعودية انت�سار التوحيد  من اأعظم النِّ
ونبذ ال�سرك.

اأَحتاور مع جمموعتي عن اأ�سباب هذه النعمة وعوامل الثبات عليها.
الأ�سباب:

..........................................................................................   1

..........................................................................................   2

..........................................................................................   3

..........................................................................................   4

..........................................................................................   5
عوامل الثبات عليها:

..........................................................................................   1

..........................................................................................   2

..........................................................................................   3

..........................................................................................   4

..........................................................................................   5


