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 :أي واحًدا جعله توحيًدا، يوحده وحده مصدر :لغة التوحيد

 .فرًدا

 وأسمائه لوهيته،وأ ربوبيته، في تعالى هللا إفراد :وشرًعا

 .وصفاته

توحيد  –توحيد ألوهية  –توحيد ربوبية  وأقسامه ثالثة:

 األسماء والصفات.

 





 "إفراد هللا سبحانه وتعالى بالخلق، والملك، والتدبير". هو:

ُ الهِذي ََل إِلَهَ إَِله هَُو اْلَملُِك" عالى:قال ت  [.23]الحشر:  "هَُو هللاه

 



 "إفراد هللا سبحانه وتعالى بالعبادة". هو:

 [.56]الذاريات:  "َوَما َخلَْقُت اْلِجنه َواإِلنَس إَِله لِيَْعبُُدوِن" قال تعالى:

 





 ألسماء والصفات.توحيد ا .لوهيةأتوحيد  توحيد ربوبية. توحيد ربوبية.

 توحيد األسماء والصفات. توحيد األسماء والصفات.

 توحيد األسماء والصفات.

 ربوبية.التوحيد  ربوبية.التوحيد 

 .لوهيةأتوحيد  .لوهيةأتوحيد  ربوبية.التوحيد 



 فرًدا. أي:مصدر وحده يوحده توحيًدا، جعله واحًدا  التوحيد لغة:

 ي ربوبيته، وألوهيته، وأسمائه وصفاته.إفراد هللا تعالى ف شرًعا:

 

 أقسام التوحيد ثالثة هي:

اَلعتقاد الجازم بأن هللا رب كل  وهو:توحيد الربوبية؛  القسم األول:

شيء، وأنه الخالق الرزاق، المحيي المميت، المالك المدبر ألمور خلقه 

 جميًعا.

ده َل شريك إخالص العبادة هلل وح وهو:توحيد األلوهية؛  القسم الثاني:

 .له

إثبات ما أثبته هللا تعالى  وهو:توحيد األسماء والصفات؛  القسم الثالث:

من األسماء والصفات، على الوجه الذي يليق  لنفسه، وما أثبته له 

 بجالله وعظمته.

 



َمَواِت َواألَْرَض فِي ِستهِة أَ  قول هللا تعالى: ُ الهِذي َخلََق السه  يهاٍم(.)إِنه َربهُكْم هللاه

 

َمَواِت َواألَْرَض فِي ِستهِة أَيهاٍم(. قول هللا تعالى: ُ الهِذي َخلََق السه  )إِنه َربهُكْم هللاه

 

ِ األَْسَماُء اْلُحْسنَى فَاْدُعوهُ بَِها(. قول هللا تعالى:  )َوهلِله

 



َمَواِت َواألَْرِض إَِله آتِي ا قال تعالى: ْحَمِن َعْبداً )إِْن ُكلُّ َمْن فِي السه لره

( َوُكلُّهُْم آتِيِه يَْوَم اْلقِيَاَمِة فَْرداً 94( لَقَْد أَْحَصاهُْم َوَعدههُْم َعّداً )93)

(95.)) 

 

( اْرِجِعي إِلَى َربِِّك 27)يَا أَيهتَُها النهْفُس اْلُمْطَمئِنهةُ ) قال هللا تعالى:

( َواْدُخلِي َجنهتِي 29اِدي )( فَاْدُخلِي فِي ِعبَ 28َراِضيَةً َمْرِضيهةً )

(30.)) 

 



توحيد ألوهية  –توحيد ربوبية  أقسام التوحيد ثالثة هي:

 توحيد األسماء والصفات. –

 

 .إخالص العبادة هلل وحده َل شريك له وهو:

 





أن هللا سبحانه يخبر أنه أرسل في كل طائفة وقرن من الناس رسوَلً، 

عبادة ما سواه، فلم يزل يُرسل يدعوهم إلى عبادة هللا وحده، وترك 

الرسل إلى الناس بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في عهد نوح 

أن الدعوة إلى التوحيد  مما يدل على   -إلى أن ختمهم بمحمد 

أن دين  والنهَي عن الشرك هي مهمة جميع الرسل وأتباعهم، و

ت األنبياء واحد، وهو إخالص العبادة هلل وترك الشرك وإن اختلف

 شرائعهم.

 

 





 من خلق الجن واإلنس.

 لألمر بالتوحيد والنهي عن الشرك.

 .الواجبات أول

 .الواجبات أوجب

 أساس قبول األعمال.

 .عباده على هللا حقوق أعظم



 عبادة هللا تعالى وحده َل شريك له. هي: الحكمة من خلق الخلق

ِجنه َواإِلنَس إَِله )َوَما َخلَْقُت الْ  قول هللا تعالى: :والدليل على هذا

 ما خلقتهم إَل ليعبدوني وحدي َل يشركون بي شيئًا. أي:لِيَْعبُُدوِن(، 

 



 األمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. الحكمة من إرسال الرسل هي:

ٍة َرُسوَلً أَْن اُْعبُُدوا  قول هللا تعالى:والدليل على هذا،  )َولَقَْد بََعْثنَا فِي ُكلِّ أُمه

 َ أن هللا تعالى أرسل جميع الرسل عليهم  أي:َواْجتَنِبُوا الطهاُغوَت(، هللاه

 السالم إلى جميع األمم يأمرونهم بعبادة هللا وحده، واجتناب الشرك.

 

كنُت ِرْدَف رسوِل هللاِ صلى هللا  حديث ُمَعاِذ بن َجبٍَل رضي هللا عنه قاَل:

"يَا ُمَعاُذ، تَْدرِى َما  اَل: فقاَل:ق )ُعفَْيٌر(، يُقَاُل له:عليه وسلم على ِحَماٍر 

هللا َوَرُسولُهُ  قلُت: قاَل: َحقُّ هللاِ على اْلِعبَاِد؟ وما َحٌق اْلِعبَاِد على هللاِ؟"،

"فإنه َحقه هللاِ على اْلِعبَاِد أَْن يَْعبُُدوا هللاَ وَلَ يُْشِرُكوا بِِه شيئًا،  قاَل:أَْعلَُم، 

َب َمن َل يُْشِرُك بِِه شيئًا"،َوَحُق اْلِعبَاِد على هللاِ  قاَل:  عزه وجله أَن َل يَُعذِّ

ُر الناَس؟ قلُت:  ْرهُْم فَيَتهِكلُوا". قاَل:يا َرُسوَل هللاِ، أَفاَل أُبَشِّ  "َل تُبَشِّ

 



 



 معناه على عموم )بِظُْلٍم( قوله: فقد فهم أصحاب النبي 

صير  وكل تق،ًكل ظلم ولو كان صغيرا الواسع الذي يشمل

 ومعصية تنقل عن الملة أو دون ذلك مما َل ينقل عن الملة.

 

لتزام عن الشرك باهلل في عبادته، ثم اَلإفراد هللا بالعبادة والنهي 

بما أمر هللا به من حقوق التوحيد، واجتناب ما نهى هللا عنه مما 

َ ََل يَْغفُِر أَْن يُشْ قال هللا تعالى: هو دون الشرك كما  َرَك بِِه إِنه "هللاه

ِ فَقَْد َضله َضاَلًَل  َويَْغفُِر َما ُدوَن َذلَِك لَِمْن يََشاُء َوَمْن يُْشِرْك بِاهلله

 .بَِعيًدا"

 





 





 

 

 

 



 لتوحيد هللا تعالى فضائل كثيرة أهمها ما يأتي:

 يشرك َل من يعَذب َل أن نفسه على أوجب تعالى هللا أن: األولى الفضيلة

ده من أن :وهوشيئَا،  به به، ولم الجنة أدخله شيئًا به يشرك ولم وحه  يعذِّ

 َرْضيِ  جبل بن معاذ حديث :هذا على والدليل. التوحيد أهل جزاء هو وذلك

 يُْشِركُ  َل ّمن يَُعذِّبَ  َل أَن وجله  عزه  هللاِ  على اْلِعبَادِ  َوَحقُّ " :وفيه عنهُم، هللاُ 

  ".شيئًا بِهِ 

د ب، فمنالذنو تكفير :الثانية الفضيلة  شيئًا، به يشرك ولم تعالى هللا وحه

 يدل وهذا جميًعا، ذنوبَه له غفر -شاء إذا -تعالى هللا فإن ذلك على ومات

 ثواب كثرة على يدل كما التوحيد، أهل على وُجوده هللا رحمةِ  َسعةِ  على

 قَالَ : قَالَ   ُذر   أَبِي حديثُ  :هذا على والدليل .الذنوب وتكفيره التوحيد

 َل ّخِطيئَةً  األَْرضِ  بِقَُرابِ  لَقِيَنِي ّمنْ : َوَجله  َعزه  هللاُ  يَقُولُ " : هللا ولُ َرسُ 

 ".َمْغفَِرةً  بِِمْثلَها لَقيِتُهُ  َشْيئَا بِي يُْشِركُ 

 عليه وماتَ  به وعِمل بالتوحيد شِهد الجنهة، فَمن دخول :الثالثة الفضيلة

ًرا كان وإن الجنهة إلى فمصيره  التي الذنوب بعض مرتكبًا له،عم في مقصِّ

 َحَسنَةَ  وأن التوحيد، فضل ِعظم على يدلُّ  وهذا التوحيد، ِمن تخرجه َل

 بنِ  ُعباَدة حديثُ  :هذا على والدليلالسيئات.  بجميع ترجح العظيمةَ  التوحيد

اِمتِ   َوحدهُ  هللاُ  إَِله  إِلَهَ  َلَ  أَن َشِهدَ  َمنْ " :قال  النبِيه  أنه  عنهُ  هللاً  َرْضيِ  الصه

ًدا َوأّنه  لهُ، شريكَ  َلَ   ورسولُهُ، هللاِ  َعْبدُ  ِعيَسى َوأَنه  ورسولُهُ، عبُدهُ  محمه

، َوالَجنةَ  ِمنهُ، َوُروحٌ  مريمَ  إلى ألقاها وكلِمنُهُ  ، َوالنارَ  َحقٌّ  هللاُ  أدخلَهُ  َحقٌّ

 ".العملِ  ِمنَ  كان ما على الَجنةَ 

 

 

 



 

 ، وهو أعظم الظلم.هو الشرك باهلل المراد بالظلم هنا:

 

 .ةالغالة والجفا الرد على طائفتين وهما:

فهم النصارى الذين ادعوا ألوهيته، وأما الُجفاة فهم اليهود  أما الغاله:

ته، واتهموه بما هو بريء منه،  رد  )عبد هللا( فقوله:الذين جحدوا نبوه

 رد على الجفاة. )ورسوله( وقوله:على الغالة، 

 



 





 عز وجل تكفل ، فاهللر حساب وَل عذابدخوَل الجنة بغي

 الجنان ودخول والوَلية والطمأنينة باألمن التوحيد ألهل

ُ  َربُّنَا قَالُوا الهِذينَ  إِنه } لُ  اْستَقَاُموا ثُمه  هللاه  اْلَمالئَِكةُ  َعلَْيِهمُ  تَتَنَزه

 تُوَعُدونَ  مْ ُكْنتُ  الهتِي بِاْلَجنهةِ  َوأَْبِشُروا تَْحَزنُوا َوَل تََخافُوا أََل

{.َرِحيمٍ  َغفُورٍ  ِمنْ  نُُزَلً   

 



 





األمة التي فضلها هللا عز وجل على سائر األمم واختصها  هي

بكرامات كثيرة في الدنيا ليست لغيرها، وإنما نالت من ذلك ما 

إنها خير األمم وأكرمها،  ،نالته بإتباعها لرسولها محمد 

ٍة  :وحسبنا شهادة هللا في كتابه: قال سبحانه "ُكنتُْم َخْيَر أُمه

أُْخِرَجْت لِلنهاِس تَأُْمُروَن بِٱْلَمْعُروِف َوتَْنَهْوَن َعِن ٱْلُمْنَكِر 

 "ِ  [.110]آل عمران:َوتُْؤِمنُوَن بِٱهلله

 إلى دخوَل األمم أول لكنهم خلقاً  األمم آخر هم  محمد وأمة

 نَْحنُ ) : هللاِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  هَُرْيَرةَ، أَبِي فَعنْ ، الجنة

ابِقُوَن، َونَْحنُ  اآلِخُرونَ   قَْبلِنَا، ِمنْ  اْلِكتَابَ  أُوتُوا أَنههُمْ  بيد السه

ُ  فََهَدانَا فِيِه، اْختَلَفُوا الهِذي اْليَْومَ  فََهَذا بَْعِدِهْم، ِمنْ  َوأُوتِينَاهُ   هللاه

ولقد  ،(َغدٍ  بَْعدَ  َصاَرىَوالنه  َغًدا، اْليَهُودُ  تَبٌَع، فِيهِ  لَنَا فَالنهاسُ  لَهُ،

أخبرنا الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم في هذا الحديث أن 

"فََرأَْيُت  قال:كثرة هذه األمة وسبقها كرامة من هللا لها حيث 

تَُك"َسَواًدا َكثِيًرا َسده األُفُ  ألنها األمة التي  ؛َق فَقِيَل َهُؤَلَِء أُمه

طاعتها لربها الخيرية مكن هللا لها في الدنيا فاستحقت ب

 والسيادة.

 



تشوق نفوس الصحابة؛ كعادتهم عند سماعهم الحديث عن الجنة 

وما فيها من النعيم، إلى أن يكونوا منهم، وبغية معرفة منهم؟ وما 

هي أوصافهم؟ وما هي عالماتهم؟ فباتوا ليلة كاملة يخوضون 

دوا هم الذين ول فكان بعضهم يقول:فيهم، ويتحدثون عن شأنهم، 

على اإلسالم فلم يشركوا باهلل شيئاً، وقيل غير ذلك، فخرج عليهم 

 فقال:في اليوم التالي فأخبرهم عنهم، وذكر أوصافهم،  --النبي 

"هم الذين َل يتطيرون، وَل يسترقون، وَل يكتوون، وعلى ربهم 

وبعض هذه الخصال تدل على كمال إيمانهم، وعلو  يتوكلون"

 حيد.منزلتهم، وتحقيقهم للتو

 

 



 



 

 



ةً(  جامًعا للخير وإماًم يُقتدى به في الطاعات. أي:بمعنى مأموم،  )أُمه

 أي:الخاشُع المطيُع هلل تعالى، والقنوت دوام الطاعة،  هو: )القانُت(

 ُمطيًعا له؛ خاضًعا ألوامره ونواهيه.

 المنحرف عن الشرك المائل إلى التوحيد. هو: )الحنيُف(

 تاركاً لجميع أنواع الشرك صغيره وكبيره.أي:  ْلُمْشِرِكيَن()َولَْم يَُك ِمَن اْ 

 المراد بتحقيق التوحيد: 

تحقيق التوحيد يكون بإخالص العمل هلل تعالى، وتخليصه من شوائب 

 الشِّرك والبدع والمعاصي، وتكميله بفعل السنن وترك المكروهات.

 



 يتحقق التوحيد على مرتبتين: 

واجٌب، وهو َمقاُم أصحاب اليمين المقتصدين، تحقيٌق  المرتبة األولى:

  ويكون بخمسة أمور:

اإلخالُص هلل تعالى، وترُك الشرك األكبر الذي ينافي التوحيد  -1

 بالكلية. 

 ترُك الشِّرك األصغر الذي ينا في كمال التوحيد الواجب. -2

 المحافظةُ على الواجبات التي هي ِمن كمال التوحيد الواجب.  -3

 مة التي تنافي كمال الوحيد الواجب. ترُك البِدع المحر -4

 ترُك المعاصي التي تقدح في التوحيد وتنقص ثوابه.   -5

 

بين، المرتبة الثانية: وذلك  تحقيٌق مستحٌب، وهذا َمقاُم السابقين المقره

 يكون بالخمسة المتقدمة مع ما يلي: 

 فِعُل المستحبهات، التي هي من كمال التوحيد المستحّب.  -1

 ات، الذي يكمل به ثواُب التوحيد المستحّب.ترُك المكروه  -2

)ثُمه أَْوَرْثنَا اْلِكتَاَب الهِذيَن اْصطَفَْينَا ِمْن ِعبَاِدنَا فَِمْنهُْم ظَالٌِم  قال هللا تعالى:

ِ َذلَِك هَُو اْلفَْضُل  لِنَْفِسِه َوِمْنهُْم ُمْقتَِصٌد َوِمْنهُْم َسابٌِق بِاْلَخْيَراِت بِإِْذِن هللاه

 بِيُر(.اْلكَ 

 



 عذاب. فضائل تحقيق التوحيد؛ هو دخول الجنة بغير حساب وَل

 قَاَل: -رضي هللا عنهما  -حديث َعِن اْبِن َعبهاٍس  والدليل على هذا:

يَْوًما فَقَاَل ُعِرَضْت َعلَىه األَُمُم فََجَعَل يَُمرُّ النهبِيُّ  َخَرَج َعلَْينَا النهبِيُّ ))

ُجُل َوال ْهطُ، َوالنهبِيُّ لَْيَس َمَعهُ َمَعهُ الره ُجالَِن، َوالنهبِيُّ َمَعهُ الره نهبِيُّ َمَعهُ الره

تِي، فَقِيَل َهَذا  أََحٌد، َوَرأَْيُت َسَواًدا َكثِيًرا َسده األُفَُق فََرَجْوُت أَْن يَُكوَن أُمه

يًرا َسده األُفَُق فَقِيَل لي ُموَسى َوقَْوُمهُ. ثُمه قِيَل لِي اْنظُْر. فََرأَْيُت َسَواًدا َكثِ 

تَُك، َوَمَع ااْنظُْر َهَكَذا َوَهَكذَ  . فََرأَْيُت َسَواًدا َكثِيًرا َسده األُفَُق فَقِيَل َهُؤَلَِء أُمه

َق اَهُؤَلَِء َسْبعُوَن أَْلفًا يَْدُخلُوَن اْلَجنهةَ بَِغْيِر ِحَساٍب((.   لنهاُس َولَْم فَتَفَره

ا  فَتََذاَكَر أَْصَحاُب النهبِيِّ ، يُبَيهْن لَُهمْ  ْركِ فَقَالُوا أَمه ، نَْحُن فَُولِْدنَا في الشِّ

ِ َوَرُسولِِه، َولَِكْن َهُؤَلَءِ  ، فَبَلََغ النهبِيه صلى هللا  هُْم أَْبنَاُؤنَاَولَِكنها آَمنها بِاهلله

ْستَْرقُوَن، َوَل يَْكتَُووَن، "هُُم الهِذيَن َلَ يَتَطَيهُروَن، َوَلَ يَ  فَقَاَل: عليه وسلم

فَقَاَم ُعكهاَشةُ ْبُن ِمْحَصٍن فَقَاَل أَِمْنهُْم أَنَا يَا َرُسوَل  َوَعلَى َربِِّهْم يَتََوكهلُوَن"،

ِ؟ قَاَل:  َسبَقََك بَِها " فَقَاَل:أَِمْنهُْم أَنَا؟  فَقَاَل:فَقَاَم آَخُر  ))نََعْم((،هللاه

 ُعكهاَشةُ".

 



 يجب تحققها لنيل فضل تحقيق التوحيد:ثالث صفات 

فةُ األولى: اَلستقامة على التوحيد، واجتناب الشرك صغيِرة  الصِّ

 . ةوكبيرِ 

ةً قَانِتاً قول هللا تعالى:  وقد دله على ذلك أدلة منها: )إِنه إِْبَراِهيَم َكاَن أُمه

ِ َحنِيفاً َولَْم يَُكْن ِمَن اْلُمْشِرِكيَن(.  هلِله

 

وهو اعتماد القلب على  ِصْدُق التوكِل على هللا تعالى: انية:الصفة الث

، وعدم التعلق بأحد سواه. رِّ  هللا في جلب النفع ودفع الضُّ

 

 وهو التشاؤم بالطيور وغيرها. ترُك التطيُّر: الصفة الثالثة:

 



 



 أن التوحيد الخالص هلل يحجب المعاصي. .1

إَل هللا، وأن ليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه َل خالق ف

 التوحيد محبة ، بل َلبد أن يتضمنهللا رب كل شيء ومليكه

 لطاعته، اَلنقياد وكمال له، والذل له، والخضوع هللا،

 األقوال بجميع األعلى وجهه وإرادة له، العبادة وإخالص

 بين يحول ما والبغض، والحب والعطاء، والمنع واألعمال

 واإلصرار اصي،المع إلى الداعية األسباب وبين صاحبه

 .عليها

 منه القلب في كان إذا النار في الخلود يمنع التوحيد إن .2

 يمنع القلب في اكتمل إذا وأنه خردل من حبة مثقال أدنى

 .بالكلية النار دخول

 





 ألمته. والسالم الصالة عليه النبي ورحمة بيان على شفقة

 

لف سبعون ألفَا يتقدمون أمته، وقد زاده هللا تعالى مع كل أ

 سبعون ألفَا آخرين.

 



 َل يسترقون َل ذينال 

 ةلقو ةالرقي يطلبون

 َل وهذا هللا ىعل توكلهم

 يرقون نهمأ ينافي

 .نفسهمأ

 يسألون َل يكتوون وَل 

 بالنار يكووهم نأ غيرهم

 هللا على توكالً 

 واَلكتواء سترقاءواَل

 تركهما ولكن جائز

 تحقيق في كملوأ فضلأ

 .التوحيد

 َل يتطيرون وَل 

 وَل بالطيور شاءمونيت

 .بالشهور

 يتوكلون ربهم وعلى 

 وحده هللا على يعتمدون

 ودفع المنافع جلب في

 .المضار

الموّحدون  وهؤَلء هم:

الذين حقهقوا التوحيَد، بأن 

جاءوا بالتوحيد الواجب، 

وأتبعوه بكمال التوحيد 

المستحب، وهؤَلء هم 

عنهم  الذين أخبر النبيُّ 

قدمون بأنهم سبعون ألفَا يت

أمته، وقد زاده هللا تعالى 

مع كل ألف سبعون ألفَا 

 آخرين.

الذين يدخلون الجنةَ بغير 

 حساب وَل عذاب.



 فعلوا الذين المقتصدون

 وتركوا الواجبات

 وقد يفعلون المحرمات

 ويتركون المكروهات بعض

 وهم المستحبات بعض

 حديث فـي وورد .األبرار

 : األكرم الرسول عن

 حاسبه فيه كنه  من ثالث"

 وأدخله يسيراً، حساباً  هللّا 

 وما :قالوا برحمته، الجنهة

 : قال هللا؟ رسول يا هي

 وتصل حرمك من تعطي

 عمن وتعفو قطعك، من

 ظلمك".

دون  وهؤَلء هم: الموحِّ

الذين حققوا التوحيد 

الواجب، ولكن عليهم 

بعض الذنوب، فيحاسبون 

عليها حسابًا يسيراً، ثم 

ويدخلهم  يغفر هللا لهم،

 الجنة بغير عذاب.

الذين يدخلون الجنهةُ بغير 

عذاب، لكن قد يحاسبون 

 حسابًا يسيراً.



دون وهؤَلء هم:  الموحِّ

الذين عليهم ذنوب ومعاٍص 

دون الشِّرك، ولم يغفرها 

هللا تعالى، ولم يكن عندهم 

من الحسنات القدر الكافي 

لمحو هذه الذنوب، 

فيدخلون النار حتى 

ِمن ذنوبهم، يتطههروا 

ومصيُرهم بعد ذلك إلى 

 الجنة.

 الشرك، من سلموا الذين

 الذنوب من يسلمون َل وقد

 وهم الشرك دون هي التي

 وهم ألنفسهم الظالمون

.للوعيد معرضون  

الذين يدخلون الجنهةَ بعد 

 الحساب والعذاب.



دون في دخول الجنهة على ثالثة أصناف:   الموحِّ

نُف األول:  يدخلون الجنةَ بغير حساب وَل عذاب. الذين  الصِّ

الموّحدون الذين حقهقوا التوحيَد، بأن جاءوا بالتوحيد  وهؤَلء هم:

الواجب، وأتبعوه بكمال التوحيد المستحب، وهؤَلء هم الذين أخبر 

النبيُّ صلى هللا عليه وسلم عنهم بأنهم سبعون ألفَا يتقدمون أمته، 

 ون ألفَا آخرين.وقد زاده هللا تعالى مع كل ألف سبع

نُف الثاني: الذين يدخلون الجنهةُ بغير عذاب، لكن قد يحاسبون  الصِّ

 حسابًا يسيراً. 

دون الذين حققوا التوحيد الواجب، ولكن عليهم  وهؤَلء هم: الموحِّ

بعض الذنوب، فيحاسبون عليها حسابًا يسيراً، ثم يغفر هللا لهم، 

 ويدخلهم الجنة بغير عذاب. 

نُف الث  الذين يدخلون الجنهةَ بعد الحساب والعذاب.  الث:الصِّ

دون الذين عليهم ذنوب ومعاٍص دون الشِّرك،  وهؤَلء هم: الموحِّ

ولم يغفرها هللا تعالى، ولم يكن عندهم من الحسنات القدر الكافي 

لمحو هذه الذنوب، فيدخلون النار حتى يتطههروا ِمن ذنوبهم، 

 ومصيُرهم بعد ذلك إلى الجنة.

 



مها هللا تعالى على  ي:أ أن الجنهة َل يدخلها إَله أهل التوحيد، وقد حره

ِ  قول هللا تعالى: والدليل على هذا:المشركين،  )إِنههُ َمْن يُْشِرْك بِاهلله

ُ َعلَْيِه اْلَجنهةَ َوَمأَْواهُ النهاُر َوَما لِلظهالِِميَن ِمْن أَنَصاٍر(، َم هللاه  فَقَْد َحره

"َلَ بَْدُخُل الَجنهةَ  قَاَل: ي هَُرْيَرةَ رضي هللا عنه أن النهبِيه وحديث أَبِ 

 إَِل نَْفٌس ُمْسلَِمةٌ".

 



 عالقتها بالتوحيد المخالفة

 الش رك

ينافي التوحيَد الشرك األكبر: 

بالُكلِّية، فيُخرج صاحبُه من 

 اإلسالم.

 ينافي أما الشرك األصغر:

 وَل الواجَب، التوحيد كمالَ 

 اإلسالم. من صاحبَه رجيخ

 الكذب
تُنقص التوحيَد، وتُنافي 

.َكَمالَه الواجبَ   

 الربا
تُنقص التوحيَد، وتُنافي 

.َكَمالَه الواجبَ   

 





 بيان معرفة ما يضاد التوحيد وهو الشرك.

 



 عن اإلنسان يصد وأهوائها النفس شهوات فإتباع :الهوى تباعا -1

 اتهَخذَ  َمنِ  "أَفََرأَْيتَ  تعالى:قال الصحيح،  الطريق غير يقوده و الدين

َههُ 
ُ  َوأََضلههُ  َهَواهُ  إِلََٰ  َعلَىَٰ  َوَجَعلَ  َوقَْلبِهِ  َسْمِعهِ  َعلَىَٰ  َوَختَمَ  ِعْلمٍ  َعلَىَٰ  هللاه

ِ  بَْعدِ  ِمنْ  يَْهِديهِ  فََمنْ  ِغَشاَوةً  بََصِرهِ   [.23]الجاثية:تََذكهُروَن"  أَفاََل  هللاه

 والعادات والموروثات فالتقاليد :السيئة بالعادات التمسك  -2

بالدين إلى  التمسك من الفطرة هذه تحويل في أثر لها جتماعيةاَل

اإلسالم،  مع تتنافى التي نحراف والعدول عنه بالتمسك بالعاداتاَل

ةٍ  َعلَىَٰ  آبَاَءنَا َوَجْدنَا إِنها قَالُوا "بَلْ  :ىقال تعال آثَاِرِهْم  َعلَىَٰ  َوإِنها أُمه

 [.22]الزخرف:" ُمْهتَُدونَ 

 اإلسالمي، الدين بتعاليم هتماماَل وعدم التناسي ومعناها :الغفلة  -3

يهتَهُمْ  ظُهُوِرِهمْ  ِمن آَدمَ  بَنِي ِمن َربُّكَ  أََخذَ  "َوإِذْ  قال تعالى:  ُذرِّ

 ْومَ يَ  تَقُولُوا أَن َشِهْدنَا بَلَىَٰ  قَالُوا  بَِربُِّكمْ  أَلَْستُ  أَنفُِسِهمْ  َعلَىَٰ  َوأَْشَهَدهُمْ 

َذا َعنْ  ُكنها إِنها اْلقِيَاَمةِ   [.172]األعراف: َغافِلِيَن" َهَٰ

 





 وذمه، القرآن عابه وما والشرك، الجاهلية يعرف اإلنسان لم أنه إذا

 هو أنه يعرف َل وهو وحسنه، وصوبه إليه ودعا ،وأقره فيه ووقع

 فينقض دونه، أو منه شر أو نظيره أو الجاهلية أهل عليه كان الذي

 معروفا، والمنكر منكرا، المعروف ويعود قلبه عن اإلسالم عرى بذلك

 وتجريد اإليمان، بمحض الرجل ويَُكفَرْ  بدعة، والسنة سنة، والبدعة

 والبدع. األهواء ومفارقة  الرسول متابعة بتجريد ويُبَدهعْ  التوحيد،

 وأمور الشرك مسائل وجهلوا التوحيد جهلوا إذا الناس وعلى ذلك فإن

 يدرون َل أو يدرون حيث من الشرك في يقعون حينئذٍ  فإنهم جاهليةال

 الخطاب. بن عمر المؤمنين أمير قال كما التوحيد عقيدة تنقض وحينئذٍ 

 

 الشر. معرفة على عنه هللا رضي حذيفة حرص

 مزالقه في فيقع يعرفه فال الشر أي: ((يدركني أن مخافة)) 

 تنابه.واج لتوقيه ذلك معرفة فأراد ، الوعرة

 وأن ويناقضه، يضاده ما بمعرفة إَل حسنه يُعرف َل ـ أن الخير 

  متيسرة. سهلة الخير معرفة

 



 من والتوحيد الباطل، من الحقِّ  تمييز :هذا من الكبرى الفائدة

: تعالى هللا قال ولهذا ضده، بمعرفة يتبين الضد وألن الشِّرك؛

لُ  َوَكَذلِكَ )  (.اْلُمْجِرِمينَ  َسبِيلُ  ينَ َولِتَْستَبِ  اآليَاتِ  نُفَصِّ

 

 َل وحده هللا يعبد نبيًّا كان السالم عليه آدم هو األول اإلنسان أن -1

 يكن ولم) :هللا رحمه تيمية ابن قال التوحيد، أبناءه وعلهم له، شريك

 بنيه من دينه على كان ومن آدم كان بل اآلدميين، في أصاًل  الشرك

 النهاسُ  َكانَ  َوَما) :تعالى هللا قال (،النبوة َل تباعهم هلل؛ التوحيد على

ةً  إَِله   كان" :عنهما هللا رضي عباس ابن قال(. فَاْختَلَفُوا َواِحَدةً  أُمه

  ".اإلسالم على كلهم قرون، عشرة ونوح آدم بين

 فخلقهم اإلسالم فطرة وهي، الفطرة على البشر خلق تعالى هللا أن  -2

ينِ  َوْجَهكَ  فَأَقِمْ ) :ىتعال هللا قال به، مشركين غير موحدين  َحنِيفاً  لِلدِّ

ِ  فِْطَرةَ  ِ  لَِخْلقِ  تَْبِديلَ  َل َعلَْيَها النهاسَ  فَطَرَ  الهتِي هللاه ينُ  َذلِكَ  هللاه  اْلقَيِّمُ  الدِّ

 ِمنْ  َربُّكَ  أََخذَ  َوإِذْ ) :تعالى هللا وقال(. يَْعلَُمونَ  َل النهاسِ  أَْكثَرَ  َولَِكنه 

يهتَهُمْ  ظُُهوِرِهمْ  ِمنْ  آَدمَ  بَنِي  بَِربُِّكمْ  أَلَْستُ  أَنفُِسِهمْ  َعلَى َوأَْشَهَدهُمْ  ُذرِّ

   (.َغافِلِينَ  َهَذا َعنْ  ُكنها إِنها اْلقِيَاَمةِ  يَْومَ  تَقُولُوا أَنْ  َشِهْدنَا بَلَى قَالُوا

 يا - واذكر:  محمد لنبيه ذكره تعالى يقول) :جرير ابن وقال  -3

 فقّررهم آبائهم، أصالب من آدم ولد خرجاست إذ ربهك -محمد

 (.به وإقرارهم بذلك شهادتهم بعض على بعضهم وأشهد بتوحيده،

 







 عبادة المالئكة.

 ة األنبياء والصالحين.دعبا 

 عبادة األصنام. 

 عبادة الشمس. 

 عبادة القمر. 

 

  كما مخلوقاً  تمثل في أنهم أحبواوي الشرك هنا باهلل في المحبة والتعظيم،

سووا آلهتهم باهلل في  ألنهم ؛من الشرك الذي َل يغفره هللا، فهذا يحب هللا

 الحب، والتأله، والخضوع لهم، والتذلل، وهذا غاية الجهل والظلم.



ينِ  فِي إِْكَراهَ  َلَ ) تعالى: هللا قال ْشدُ  تهبَيهنَ  قَد الدِّ  يَْكفُرْ  فََمنْ  اْلَغيِّ  ِمنَ  الرُّ

 لََها انفَِصامَ  َلَ  اْلُوْثقَىَ  بِاْلعُْرَوةِ  اْستَْمَسكَ  فَقَدِ  بِاهلّلِ  نَويُْؤمِ  بِالطهاُغوتِ 

 لهإ َل كلمه هياْلُوْثقََى":  "اْلعُْرَوةِ  [.256]البقرة: (َعلِيمٌ  َسِميعٌ  َوهللّاُ 

التوحيد. كلمه وهى هللا َلإ  

 

 



 :يلي ما التوحيد تضاد التي الفاسدة المعتقدات أهم من

 هللا. دون من يعبد ما كل من ةالبراء عدم :أوًَل 

 دعاء غير هللا تعالى. :ثانياً 

 هللا. كمحبة هللا غير محبة :ثالثًا

 الحالل. تحريم أو الحرام تحليل في هللا غير طاعة :رابًعا

 

 :ركنان أساسيان هما (هللا إَل إله َل) التوحيد لكلمة

 إِنهنِي َوقَْوِمهِ  ألَبِيهِ  إِْبَراِهيمُ  قَالَ  َوإِذْ ) لقوله تعالى:النفي واإلثبات؛ 

ا بََراءٌ   (.(27) َسيَْهِدينِ  فَإِنههُ  فَطََرنِي الهِذي إَِله ( 26) تَْعبُُدونَ  ِممه

 بََراءٌ  إِنهنِي) :قوله في ،(إله َل) معنى النفي، وهو :األول فالركن 

ا  .(تَْعبُُدونَ  ِممه

 الهِذي إَِله ) :قوله في ،(هللا إَل) معنى وهو اإلثبات، :الثاني الركن

 .(فَطََرنِي

 



ا بََراءٌ  إِنهنِي َوقَْوِمهِ  ألَبِيهِ  إِْبَراِهيمُ  قَالَ  َوإِذْ ) :تعالى هللا قول  تَْعبُُدونَ  ِممه

 فِي بَاقِيَةً  َكلَِمةً  َوَجَعلََها( 27) َسيَْهِدينِ  فَإِنههُ  فَطََرنِي الهِذي إَِله ( 26)

 ((.28) يَْرِجعُونَ  لََعلههُمْ  َعقِبِهِ 

 

 اتهَخُذوا) :يقرأ  النبي سمعت: قال  حاتم بن عدي حديث

ِ  ُدونِ  ِمنْ  أَْربَاباً  َوُرْهبَانَهُمْ  أَْحبَاَرهُمْ   أُِمُروا َوَما َمْريَمَ  اْبنَ  َواْلَمِسيحَ  هللاه

ا ُسْبَحانَهُ  ُهوَ  إَِله  إِلَهَ  َل َواِحداً  إِلَهاً  لِيَْعبُُدوا إَِله   إنا :فقلت ،(يُْشِرُكونَ  َعمه

مونَ  أليس" :فقال نعبدهم، لسنا مونه، هللا، أحله  ما يَُحرِّ  فَتُحرِّ

م َما ويُِحلُّونَ   فتلك" :فقال. بلى :قلت: قال "فَتُِحلُّونه؟ هللاُ، َحره

 ".عبادتُهم

 

ِ  ُدونِ  ِمنْ  يَتهِخذُ  َمنْ  النهاسِ  َوِمنْ ) :تعالى هللا قال  يُِحبُّونَهُمْ  أَنَداداً  هللاه

ِ  ُحبِّ كَ   .(هللاه

 









 وجوب الدعوة إلى التوحيد، وكيفية الدعوة إليه.

 





 من وربما جداً، كثيرة الحديثة الدعوية الوسائل واألساليب بأنّ  القول يمكننا

 فمن وسائل اإلعالم واَلتصال المعاصرة:حصرها،  الصعب

 الصحف. .1

 اإلذاعة. .2

 



 التلفاز. .3

 الفضائيات. .4

 اإلنترنت.  .5

 

 رد والمجتمع:ومن أثرها على الف

 من أكثر فهي الواجبات، من اليوم أصبح دعوية إسالمية فضائية قنوات إنشاء أن

 تصل َل من النّاس من هناك حيث تعالى، هللا إلى الدعوة لواجب تحقيقاً  الدعوية الوسائل

 لم وإذا واجب، فهو الواجب به يتمّ  لم وما الوسيلة، هذه بواسطة إَل الدعوة إليهم

 عن شيئاً  يعرفوا أن الناس من كثير وفات منها، حظّنا نقص الدعوة في نستعملها

 بإذاعاتهم إليهم فيصلون والهدامون المضللون يغزوهم أو جهلهم، على وبقوا اإلسالم،

 يصل وَل الفاسدة، والعقائد الهدامة األفكار إليهم فتصل الفضائية وقنواتهم وشبكاتهم

 إلى تصل أن (اإلنترنت) وشبكة الحاسوب نياتلتق كما يمكن .وهديه اإلسالم نور إليهم

 مجتمعات في وجودهم بسبب اإلسالم رسالة تصلهم لم البشر من كبيرة مجموعات

. بالدهم إلى اإلسالمية الدعوة جهود وصول عدم بسبب أو وإعالمياً، فكرياً  منغلقة

 لمجتمعاتا إلى اإلسالم عن الصحيحة واألفكار المفاهيم تنقل أن التقنيات لهذه ويمكن

 .عنه المغلوطة المفاهيم وتنشر اإلسالم صورة تشويه تتعمد التي

 ويمكن البالد، في وتنتشر العباد، تعم نافعة، وثماراً  عظيمة، آثاًرا تعالى هللا إلى لدعوةفا

 :ست في إيجازها

 .الباطل ودحض الحق، إحقاق -

 .الظلم العدل، ورفع انتشار -

 .اإللهية النقمات واتقاء ساد،الف دابر وقطع الصالح، انتشار -

 .البركات ونزول الخيرات، انتشار -

 .األنام بين والسالم، واألمن اإلخاء انتشار -

  .الدارين في العباد سعادة -

 



 وقول ،(َربِّكَ  َسبِيلِ  إِلَى اْدعُ ) :تعالى  هللا قول ذلك: على والدليل واجبة؛

ِ  لَىإِ  أَْدُعو َسبِيلِي َهِذهِ  قُلْ ) :تعالى هللا  اتهبََعنِي َوَمنْ  أَنَا بَِصيَرةٍ  َعلَى هللاه

ِ  َوُسْبَحانَ   (.اْلُمْشِرِكين ِمنْ  أَنَا َوَما هللاه

 

 : أهمها أسباب بالتوحيد الدعوة لبداءة

 . الواجبات أول هو التوحيد أن -1

 . اإلسالم في الدخول مفتح هو التوحيد أن -2

 . بالتوحيد إَل صالًحا اهرهظ في كان وإن عمل أي يقبل َل تعالى هللا أن  -3

 .السالم عليهم والمرسلين األنبياء منهج هو التوحيد إلى الدعوة أن -4

 



 به يعتني أن يجب ما أهم وهو الدين، أساس هو ألن التوحيد

 .تعالى هللا إلى الدعاة

 

 : هما شرطان

 َهِذهِ  قُلْ ): تعالى هللا قال دعوته، في هلل اإلخالص :األول الشرط

ِ  إِلَى أَْدُعو َسبِيلِي                                                                   (.                                            هللاه

 . هللا لرسول المتابعة :الثاني الشرط

 







 َوْلتَُكنْ ) :تعالى هللا يقول، واآلخرة الدنيا في للفالح سبب أنها .1

ةٌ  ِمْنُكمْ   َعنِ  َويَْنَهْونَ  بِاْلَمْعُروفِ  َويَأُْمُرونَ  اْلَخْيرِ  إِلَى ُعونَ يَدْ  أُمه

 .[104:عمران آل] (اْلُمْفلُِحونَ  هُمُ  َوأُْولَئِكَ  اْلُمْنَكرِ 

 الهِذينَ  أَيَُّها يَا) :تعالى هللا يقول، تعالى الرب لنداء أنها استجابة .2

ِ  أَنَصارَ  ُكونوا آََمنُوا  [.14:الصف] (هللاه

َ  تَنُصُروا إِنْ ) :تعالى هللا يقول، الدين على للثبات بأنها سب .1  هللاه

 [.7:محمد] (أَْقَداَمُكمْ  َويُثَبِّتْ  يَنُصْرُكمْ 

 



 من الحكمة في تعالى قال كما، لها وتزكيةٌ  للنفوس تهذيب فيها  .4

ُ  َمنه  لَقَدْ ) : نبيه إرسال  َرُسوًَل  فِيِهمْ  بََعثَ  إِذْ  اْلُمْؤِمنِينَ  َعلَى هللاه

يِهمْ  آيَاتِهِ  َعلَْيِهمْ  يَْتلُوا أَْنفُِسِهمْ  ِمنْ   [.164:عمران آل] (َويَُزكِّ

 قَْوًَل  أَْحَسنُ  َوَمنْ ) :تعالى قال األقوال، وأحسن األعمال أنها أفضل  .5

ِ  إِلَى َدَعا ِممهنْ   [.33:فصلت] (َصالًِحا َوَعِملَ  هللاه

 



 إَل يصح َل اإلسالم، دين في الدخول أن: الكريم القرآن أثبت

ينِ  فِي إِْكَراهَ  ََل } :- تعالى - هللا قال إكراه؛ دون طواعيةً   تَبَيهنَ  قَدْ  الدِّ

ْشدُ  ِ  َويُْؤِمنْ  بِالطهاُغوتِ  يَْكفُرْ  فََمنْ  اْلَغيِّ  ِمنَ  الرُّ  اْستَْمَسكَ  فَقَدِ  بِاهلله

 [.256: البقرة]{ اْلُوْثقَى بِاْلعُْرَوةِ 

 ورد وقد أحسن، هي بالتي تكون أن اإلسالم إلى الدعوة في فاألصل

 بِاْلِحْكَمةِ  َربِّكَ  َسبِيلِ  إِلَى اْدعُ }: - تعالى - قال إذ بذلك؛ اإللهي األمر

 بَِمنْ  أَْعلَمُ  هُوَ  َربهكَ  إِنه  أَْحَسنُ  ِهيَ  بِالهتِي َوَجاِدْلهُمْ  اْلَحَسنَةِ  َواْلَمْوِعظَةِ 

 - ، فيقول[125: النحل] {ْهتَِدينَ بِاْلمُ  أَْعلَمُ  َوهُوَ  َسبِيلِهِ  َعنْ  َضله 

 هللا دين إلى الخلقَ  يدعوَ  أن -- محمًدا رسولَه آمًرا - تعالى

 أن ينبغي وهكذا وتعنيف، مخاشنة دون ولِين، بتلطُّف وشْرعه

 القيامة. يوم إلى المسلمون يُوَعظ

 



 : منها كثيرة، فضائل التوحيد إلى للدعوة

 أُْولَئِكَ ) :تعالى هللا قال السالم، عليهم الرسل وظيفة التوحيد إلى الدعوة أن (1)

ُ  َهَدى الهِذينَ   (.لِْلَعالَِمينَ  ِذْكَرى إَِله  ُهوَ  إِنْ  أَْجراً  َعلَْيهِ  أَْسأَلُُكمْ  َل قُلْ  اْقتَِدهِ  فَبُِهَداُهمْ  هللاه

 الشخص، يملكه الكثير المال ِمن خيرٌ  اإلسالم إلى واحد شخص هداية أن (2)

  طَالِب أبي بنِ  لَعليِّ  قَالَ   النبيه  أن  سعدٍ  بنِ  سهلِ  حديث :هذا ىعل والدليل

 َوأَْخبِْرُهمْ  اإِلْسالَم، إلىِ  اْدُعُهمْ  ثُمه  بَِساَحتِِهْم، تَْنِزلَ  َحتهى ِرْسلكَ  َعلَى انفذْ ": َخْيبَرَ  يَومَ 

 ِمنْ  لَكَ  َخْيرٌ  واِحداً  َرُجالً  بِكَ  هللاُ  يَ يّْهدِ  ألنْ  هللا فََوا فيه، هللاِ  َحقِّ  ِمنْ  َعلَْيِهمْ  يَِجبُ  بَِما

 ".النَِّعمَ  ُحْمرُ  لَكَ  يُّكونَ  أَنْ 

 هللا قول: هذا على والدليل وأحسنها، األعمال أفضل التوحيد إلى الدعوة أن (3)

ِ  إِلَى َدَعا ِممهنْ  قَْوَلً  أَْحَسنُ  َوَمنْ ): تعالى  ،(اْلُمْسلِِمينَ  ِمنْ  إِنهنِي َوقَالَ  َصالِحاً  َوَعِملَ  هللاه

 واجتنب الفرائض فأدهى صالًحا وعمل هللا إلى دعا ممن قوَلً  أحسن أحد َل :يعني

 .المسلمين من إنهني وقال به واعتزه  باإلسالم وفاخر المحرمات،

 من الصالحات من يعمله ما فكل اإلسالم إلى شخص يديه على اهتدى من أن (4)

 ينقص أن غير من أجره، مثل فله وغيرها والحج والصيام والزكاة والصالة التوحيد

  هللا رسول أن  هريرة أبي حديث :هذا على والدليل شيئاً، المدعو هذا أجر من

 من ذلك يَْنقُصُ  َلَ  تّبَِعهُ، من أُُجورِ  مْثلُ  األَجرِ  ِمن لَهُ  كانَ  ُهًدى إلى َدَعا َمنْ " :قال

 ". َشْيئاً  أُُجِوِرهمْ 

 أَبِي حديث :هذا على والدليل جهنم، نار من للناس إنقاذ توحيدال إلى الدعوة أن (5) 

  هللاِ  َرُسولُ  َدَعا ،(ْاأْلَْقَربِينَ  َعِشيَرتَكَ  َوأَنِذرْ ) اآليَةُ  َهِذهِ  أُْنِزلَتْ  لهما :قَالَ   ُهَرْيَرةَ 

، فََعمه  فَاْجتََمُعوا قَُرْيًشا،  ِمنَ  أَْنفَُسُكمْ  أَْنقُذوا ،لَُؤي   ْبنِ   َكْعبِ  بَنِي يَا" :فَقَالَ  َوَخصه

ةَ  بَنِي يَا النهاِر،  أّْنقُذوا َشْمِس، َعْبدِ  بَنِي يَا النهار، ِمنَ  أَْنفَُسُكمْ  أّْنقُذوا َكْعٍب، بنِ  ُمره

 واأّْنقذُ  َهاِشم، بَنِي يَا النّار، ِمنَ  أَْنفَُسُكمْ  أّْنقُذوا َمنَاٍف، َعْبدِ  بَنِي يَا النهاِر، ِمنَ  أَْنفَُسُكمْ 

 أَْنقِِذي فَاِطَمةُ، يَا النّاِر، ِمنَ  أَْنفَُسُكمْ  أّْنقُذوا اْلُمطهلِِب، ًعْبدِ  بَنِي يَا النهاِر، ِمنَ  أَْنفَُسُكمْ 

 ".بِباَللَِها َسأبُلَُّها َرِحًما لَُكمْ  أَنه  َغْيرَ  َشْيئًا، هللاِ  ِمنَ  لَُكمْ  أَْملِكُ  َل فَإِنِي النهاِر، ِمنَ  نَفًَسكِ 

 



 : وهي مراتب هللا إلى وةللدع

 . غيره على ويُْؤثره الحق يريد لمن وتكون :بالحكمة الدعوة :األولى

 الحق عرف لو لكنه بالباطل، يشتغل لمن :الحسنة بالموعظة الدعوة :الثانية

 . والترهيب بالترغيب دعوته وتكون وآثره اتبعه

 . للحق والمعارض للمعاند وتكون :أحسن هي بالتي المجادلة :الثالثة

 بِاْلِحْكَمةِ  َربِّكَ  َسبِيلِ  إِلَى اْدعُ ) :تعالى قوله المراتب، هذه على والدليل

 َعنْ  َضله  بَِمنْ  أَْعلَمُ  هُوَ  َربهكَ  إِنه  أَْحَسنُ  ِهيَ  بِالهتِي َوَجاِدْلهُمْ  اْلَحَسنَةِ  َواْلَمْوِعظَةِ 

 (.بِاْلُمْهتَِدينَ  أَْعلَمُ  َوهُوَ  َسبِيلِهِ 

 





 د.هو التوحي

 هو الشرك.

نْ  لَُكم َما هللّاَ  اْعبُُدواْ  قَْومِ  يَا}  سورة) {َغْيُرهُ  إِلَهٍ  مِّ

 (.85:األعراف

 ُمبِينٌ  نَِذيرٌ  لَُكمْ  إِنِّي قَْوِمهِ  إِلى نُوًحا أَْرَسْلنا ولَقَدْ }

َ  إَِله  تَْعبُُدوا َل أَنْ ( 25)  ({26) أَلِيمٍ  يَْومٍ  َعذابَ  َعلَْيُكمْ  أَخافُ  إِنِّي هللاه

 .(26-25)سورة هود:





 َجبَلٍ  ْبنَ  لُمَعاذَ   هللاِ  رُسولُ  قال :قال عنه هللاُ  رضيَ  َعبهاسٍ  اْبنِ  َعنِ 

 ِجْئتَهُمْ  فَإَِذا ِكتَاٍب، أَْهلَ  قَْوًما ستَأْتِي إِنهكَ » :اْليََمنِ  إِلَى بََعثَهُ  ِحينَ 

ِ، َرُسولُ  محمًدا َوأَنه  هللاه  إَِله  إِلَهَ  َلَ  أَنْ  يَشَهُدوا أن إِلَى فَاْدُعهُمْ   فَإِنْ  هللاه

َ  أَنه  فأْخبِْرهُم بِذلك أَطَاُعوكَ  هُمْ   َصلََواتٍ  َخْمسَ  َعلَْيِهمْ  فََرضَ  قَدْ  هللاه

َ  أَنه  فأْخبِْرهُم بِذلك أَطَاُعوكَ  ُهمْ  فَإِنْ  َولَْيلٍَة، يَْومٍ  ُكلِّ  فِي  فََرضَ  قَدِ  هللاه

 هُمْ  فَإِنْ  فُقََرائِِهْم، على فَتُرده  أَْغنِيَائِِهمْ  نْ مِ  تُْؤَخذُ  َصَدقَةً  َعلَْيِهمْ 

 لَْيسَ  فَإِنهه اْلَمْظلُومِ  َدْعَوةَ  َواتهقِ  أَْمَوالِِهْم، َوَكَرائِمَ  فَإِيهاكَ  بَِذلِكَ  أَطَاُعوكَ 

ِ  َوبَْينَ  بَْينََها  .«ِحَجابٌ  هللاه

 معاذ قهي الدعوة إلى التوحيد حيث طب فسبيل الدعوة إلى هللا هنا:

 إلى الدعوة في ـ وجل عز ـ الرب منهج ـ عنه هللا رضي ـ جبل بن

 ـ  ـ فابتدأ ـ  ـ محمد النبي توجيهات على بناء ـ تعالى ـ هللا

 هللا، إَل إله َل أن بشهادة هللا، توحيد بالتوحيد، هللا إلى الدعوة

 ـ وحده وسلم عليه هللا صلى النبي متابعة يعني ـ المتابعة وتوحيد

 هللا إلى الداعي اطمأن إذا وبالتالي هللا، رسول محمداً  أن شهادةب

 األكبر الفقه عقلوا قد بالدعوة إليهم توجه الذين أن بصيرة على

 .األصغر الفقه في بالتفصيل فليبدأ

 



 .الشِّرك :هو أنكروه ما وأول التوحيد، :هو السالم عليهم األنبياء إليه َدَعا ما أول

ةٍ  ُكلِّ  فِي بََعْثنَا لَقَدْ وَ ) :تعالى هللا قال َ  اُْعبُُدوا أَنْ  َرُسوَلً  أُمه  (.الطهاُغوتَ  َواْجتَنِبُوا هللاه

 

 الغي من فيه هم عما يرجعوا لم إن هللا عذاب من الناس حذر أي: فَأَنِذْر: قُمْ 

 المتعال. هللا غير وعبادة والضالل

 .بالتوحيد عظِّمهبيان  :فََكبِّرْ  َوَربهكَ 

 .الشرك ِمن أعمالَك طِّهر :فَطَهِّرْ  ابَكَ َوثِيَ 

ْجزَ   .عنه وابتعد الشِّرك اهُجر :فَاْهُجرْ  َوالرُّ

 

 إلى الدعوة :القيامة يوم إلى األنبياء عليهم السالم أتباع جميع على الواجب

 وأصحابه ذلك في  النبي نهج تباعوأ الشرك، من والتحذير تعالى، هللا توحيد

ِ  إِلَى أَْدُعو َسبِيلِي َهِذهِ  قُلْ ) :تعالى هللا قال، عنهم هللا رضي  َوَمنْ  أَنَا بَِصيَرةٍ  َعلَى هللاه

ِ  َوُسْبَحانَ  اتهبََعنِي  .(اْلُمْشِرِكينَ  ِمنْ  أَنَا َوَما هللاه

 









 خمس مرات في كل يوم وليلة.

 









 للجهل.                  اْلُمنَافِي بمعناها اْلِعْلمُ  -1

ِد. للشكه  ياْلُمنَافِ  بها اليقين  -2  والتهَردُّ

 للشهرك.                    اْلُمنَافِي اإلخالص -3

ْدقُ  -4  َكِذباً. لِقَولَِها اْلُمنَافِي قَولَِها في الصه

   .عليه َدلهتْ  ما وبغض لِبغضها اْلُمنَافِي َمَحبهتَُها -5

 واَلستكبار. للترك اْلُمنَافِي لمعناها اَلنقياد -6

 . للرده  اْلُمنَافِي ولمعناها لها القَبول -7

 به. لإليمان اْلُمنَافِي بالطاغوت الُكفر -8

 



 هللا إذا قالها اإلنسان وحقق شروطها؛ إَل إله َل أن شهادة تنفع

 يعمل حتى الجنة وتدخله النار من فتنجيه قائلَها تنفع َل (هللا إَل إله َل)فـ 

 معناها؛ل مخالف وهو بها، يتكلم أن شخصاً  ينفع فال السابقة، بشروطها

 ولو تعالى، هللا لشرع ينقاد وَل بالطواغيت، ويَُصدهق هللا، غير يعبد بأن

 مع إسالمهم، وصح المشركون لقالها باللسان قول مجرد األمر كان

 َهَذا إِنه  َواِحداً  إِلَهاً  اآللَِهةَ  "أََجَعلَ  :قالوا ولهذا اآللهة، عبادة على بقائهم

 .ُعَجاٌب" لََشْيءٌ 
 

 بَِحقه  معبودَ  َلَ  أنه وأُوقِنُ  ْعتَِرفُ وأَ  أُقِرُّ 

 .سواه معبودٍ  كله  وأُبطل وأَْنفِي له، شريك َل وحده تعالى هللا إَله 

 فهي أركانها ويستوفي شروطها العبد يحقق لم إن التوحيد ألن شهادة

 فال القرآن، يفهم َل أعجمي بها نطق أو اللسان، من خرجت كلمة مجرد

 لشيء مناقضة بدون والتزمها العبد، واستكملها اجتمعت، إذا إَل تصح

ُ  إَِله  إِلَهَ  ََل  أَلَْيسَ  :َسأَلَهُ  لَِمنْ  ُمنَبِّهٍ  ْبنُ  َوْهبَ  وقالَ  .منها  اَْلَجنهِة؟ ِمْفتَاحُ  هللَاه

 انٌ أَْسنَ  لَهُ  بِِمْفتَاحٍ  ِجْئتَ  فَإِنْ  أَْسنَاٌن، َولَهُ  إَِله  ِمْفتَاحٍ  ِمنْ  َما َولَِكنْ  بَلَى، :قَالَ 

 .لَكَ  يُْفتَحْ  لَمْ  َوإَِله  لََك، فُتِحَ 
 







 .صدقه في الشك أو تكذيبه، أو ، رسالته جحد -1

 تصديق أو ، بعده النبوة دعوى أو للنبوة، ختمه جحد -2

 .كذبه في الشك أو مدعيها،

 للعرب رسولٌ  أنه اعتقاد ذلك ومن ، رسالته عموم جحد -3

 عليهم يجب َل والنصارى اليهود أن أو ذلك، دعوى أو خاصة،

 كالفيلسوف  شريعته عن الخروج يسعه أحداً  أن أو تباعه،أ

 .ونحوهما الصوفية من العارف أو

 أو باهلل، يتعلق مما الغيب من به أخبر مما شيء في  تكذيبه  -4

 .والنار والجنة والمعاد والمبدأ والرسل والكتب بالمالئكة، يتعلق

 





 في األذان واإلقامة.

 وات الخمس.التشهد؛ في الصل 

 في أذكار الصباح والمساء. 

 في األدعية واألذكار النبوية. 

 



داً ) أنه  أشهد معنى داً  بأنه  وأُوقِنُ  وأَْعتَِرفُ  أُقِرُّ  (:هللا رسولُ  محمه  هو  محمه

، اإلنسِ  :الثقلين جميع إلى أرسله هللا، رسولُ   األنبياء خاتم وأنه والجنه

 .السالم عليهم والمرسلين

داً  أنه ) َشَهاَدةُ  ضمنوتت  :أمور أربعة( هللا رسولُ   محمه

 والهدى بالحق تعالى هللا بعثه تعالى، هللا من مرسل بأنه اإليمان -1

 .ونذيراً  بشيراً 

 .بالقلب وباطناً . باللهسان ظاهراً  بالرسالة  له الشهادة -2

، اإلنسِ  :الثقلين جميعِ  إلى  رسالتِهِ  ُعمومِ  اعتقادُ  -3  العربِ  والجنه

 .والعجمِ 

 َمنِ  وكل ، بعده نبيه  فال السالم، عليهم النبيين خاتم  بأنه اإليمانُ  -4

ةَ  ادهَعى ال كاذب فهو بعده النبوه  .دجه

 



داً  أنه  لشهادة  :يلي ما أهمها مقتضيات هللا رسولُ  محمه

 :ذلك في ويدخل ،وسلم عليه هللا صلى به أَخبر ما جميع في تصديقه :أوَلً 

 .َوَوْحيِه وشرِعهِ  وصفاته، أسمائه من وعال جله  ربهه عن به أخبر ما  .أ

 .الماضين واألمم السالم، عليهم السابقين األنبياء عن به أخبر ما .ب

 .واآلخرة الدنيا في الواقعة المستقبلية األمور عن به أخبر ما  .ج

 .َعْنهُ  َونََهى بِِه، أََمرَ  فيما طاعته :ثانياً 

 هللا صلى َشَرَعهُ  بما إَل وتعالى تبارك هللاُ  ديُعب َل بأن ، متابعته :ثالثاً 

 .وسلم عليه

 جميع محبة على مقدهمة تكون أن يجب المحبة وهذه ، محبهته :رابعاً 

 .والوالد والولد والزوجة النفس من المخلوقين،

 وذلك وكبيرها، صغيرها األمور جميع في  إليه التهَحاُكم :خامساً 

 ، لحكمه والتسليم وفاته، بعد  شريعته ىوإل حياته، في إليه بالرجوع

 .النفس في حرج غير من

ُموكَ  َحتهى يُْؤِمنُونَ  َل َوَربِّكَ  "فاَل :تعالى قال  َل ثُمه  بَْينَهُمْ  َشَجرَ  فِيَما يَُحكِّ

ا َحَرجاً  أَنفُِسِهمْ  فِي يَِجُدوا  .تَْسلِيماً" َويَُسلُِّموا قََضْيتَ  ِممه

 ولم األمة، ونصح األمانة، وأدهى الرسالة، بَلهغَ  نهبأ  له الشهادة :سادساً 

 .الدين به هللا كمهل حتى هللا سبيل في مجاهداً  يزل

 هللا أنزله التي منزلته فوقَ  ورفِعهِ  فيه، والغلوْ   إطرائِهِ  تجنب :سابعاً 

 .به واَلستغاثة بدعائه وذلك وجل، عز
 



 .َل يعبد هللا تبارك وتعالى إَل بما شرعه  أي:

 اَلعتقادات، في -- بالنبي والتأسي اَلقتداء هي فالمتابعة:

 الذي الوجه على عمله مثل بعمل والتروك، واألفعال، واألقوال،

 توفر مع كراهة، أو إباحة أو ندب أو إيجاب من ،-- النبي عمله

 ما كل في -- الرسول تباعبأ المراد إذ ذلك، في واإلرادة القصد

 إني أَل" :-- لقوله والسنة، القرآن في هونوا أوامر من به جاء

 ".معه ومثله القرآن أوتيت

 

 









 الشرك



 أن يتضرع إلى غير هللا في العبادة من شمس أو قمر.

 ستغاثة بنبي أو ملك.اَل ستعانة أواَل 

 النذر لغير هللا. 

 



 

 

 



 .التسوية :لغةً  الشرك

 .تعالى هللا مع َشريكٍ  َجْعلُ  :شرعاً 
 

 :نوعان ركالشه 

 في تعالى هللا مع َشريكٍ  َجْعلُ  :وهواألكبر؛  الشهرك :األول النهوعُ 

 .وصفاتِه أسمائِه أو أُلوهيهتِِه، أو ُربوبيهتِِه،

 والسنهة الكتاب في ورد ما :وهواألصغر؛  الشهرك :الثاني النهوعُ 

 .األكبر الشرك حده  إلى يصل ولم شركاً، تسميته
 

 .هللا بغير الَحلِفُ  -1

 .وشئت هللا شاء ما :قول -2

 .وفالن هللا لوَل :قول -3

 الرياء. -4
 



 الشهرك األصغر الشهرك األكبر

 َل يُخرج من اإلسالم. يُخرج من اإلسالم.

 َل يُغفر لصاحبه أبداً.

ولكن من تاب منه قبل موته 

 توبة صحيحة تاب هللا عليه.

 َل يغفره هللا تعالى.

ولكن من تاب منه قبل موته 

حيحة تاب هللا عليه، توبة ص

وإذا لم يتب فإن حصل معه 

حسنات راجحة على ذنوبه 

دخل الجنهة، وإَل دخل النهار 

حتى ينقى من ذنوبه، ثم يدخل 

 الجنة.

 يحبط العمل الذي قارنه. يحبط جميع األعمال.

 صاحبه َل يخلهد في النار. صاحبه خالد مخلهد في النار.
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 تَْعبُُدوا أََله  َربُّكَ  َوقََضى﴿ .1

 َوبِاْلَوالَِدْينِ  إِيهاهُ  إَِله 

ا إِْحَساناً   ِعْنَدكَ  يَْبلَُغنه  إِمه

 ِكاَلُهَما أَوْ  أََحُدُهَما اْلِكبَرَ 

 َوََل  أُف   لَُهَما تَقُلْ  فاََل 

 قَْوَلً  لَُهَما َوقُلْ  تَْنَهْرُهَما

 َواْخفِضْ ( 23) َكِريماً 

لِّ  َجنَاحَ  لَُهَما  ِمنَ  الذُّ

ْحَمةِ   َربِّ  َوقُلْ  الره

 َربهيَانِي َكَما اْرَحْمهَُما

 مُ أَْعلَ  َربُُّكمْ ( 24) َصِغيراً 

 إِنْ  نُفُوِسُكمْ  فِي بَِما

 َكانَ  فَإِنههُ  َصالِِحينَ  تَُكونُوا

ابِينَ  ( 25) َغفُوراً  لأِْلَوه

 َحقههُ  اْلقُْربَى َذا َوآَتِ 

 السهبِيلِ  َواْبنَ  َواْلِمْسِكينَ 

 (.(26) تَْبِذيراً  تُبَذِّرْ  َوََل 

 



 بين بالعدل األمر .8

 .الناس

 .بالعهد الوفاء .9

 الصراط تباعبأ األمر .10

 .المستقيم

ِرينَ  إِنه ﴿ .2  َكانُوا اْلُمبَذِّ

يَاِطينِ  إِْخَوانَ   َوَكانَ  الشه

 َكفُوراً  لَِربِّهِ  الشهْيطَانُ 

ا( 27)  تُْعِرَضنه  َوإِمه

 ِمنْ  َرْحَمةٍ  اْبتَِغاءَ  َعْنُهمُ 

 لَُهمْ  فَقُلْ  تَْرُجوَها َربِّكَ 

 َوََل ( 28) َمْيُسوراً  قَْوَلً 

 إِلَى َمْغلُولَةً  يََدكَ  تَْجَعلْ 

 ُكله  تَْبُسْطَها َوََل  ُعنُقِكَ 

 َملُوماً  فَتَْقُعدَ  اْلبَْسطِ 

 َربهكَ  إِنه ( 29) َمْحُسوراً 

ْزقَ  يَْبُسطُ   يََشاءُ  لَِمنْ  الرِّ

 بِِعبَاِدهِ  َكانَ  إِنههُ  َويَْقِدرُ 

 َوََل ( 30) بَِصيراً  َخبِيراً 

 َخْشيَةَ  أَْوََلَدُكمْ  تَْقتُلُوا

 ُزقُُهمْ نَرْ  نَْحنُ  إِْماَلقٍ 

 َكانَ  قَْتلَُهمْ  إِنه  َوإِيهاُكمْ 

 (.(31) َكبِيراً  ِخْطئاً 

 



نَا تَْقَربُوا َوََل ﴿ .3  إِنههُ  الزِّ

 َسبِيالً  َوَساءَ  فَاِحَشةً  َكانَ 

 النهْفسَ  تَْقتُلُوا َوََل ( 32)

مَ  الهتِي ُ  َحره  بِاْلَحقِّ  إَِله  هللاه

 فَقَدْ  َمْظلُوماً  قُتِلَ  َوَمنْ 

 فاََل  ُسْلطَاناً  َولِيِّهِ لِ  َجَعْلنَا

 َكانَ  إِنههُ  اْلقَْتلِ  فِي يُْسِرفْ 

 َوََل ( 33) َمْنُصوراً 

 إَِله  اْليَتِيمِ  َمالَ  تَْقَربُوا

 َحتهى أَْحَسنُ  ِهيَ  بِالهتِي

 بِاْلَعْهدِ  َوأَْوفُوا أَُشدههُ  يَْبلُغَ 

 َمْسئُوَلً  َكانَ  اْلَعْهدَ  إِنه 

 َذاإِ  اْلَكْيلَ  َوأَْوفُوا( 34)

 بِاْلقِْسطَاسِ  َوِزنُوا ِكْلتُمْ 

 َخْيرٌ  َذلِكَ  اْلُمْستَقِيمِ 

 (.(35) تَأِْويالً  َوأَْحَسنُ 

 



 لَكَ  لَْيسَ  َما تَْقفُ  َوََل ﴿ .4

 السهْمعَ  إِنه  ِعْلمٌ  بِهِ 

 ُكلُّ  َواْلفَُؤادَ  َواْلبََصرَ 

 َمْسئُوَلً  َعْنهُ  َكانَ  أُولَئِكَ 

 فِي تَْمشِ  َوََل ( 36)

 لَنْ  إِنهكَ  َرحاً مَ  اأْلَْرضِ 

 َولَنْ  اأْلَْرضَ  تَْخِرقَ 

 طُوَلً  اْلِجبَالَ  تَْبلُغَ 

 َكانَ  َذلِكَ  ُكلُّ ( 37)

 َمْكُروهاً  َربِّكَ  ِعْندَ  َسيِّئُهُ 

(38).) 



 :نوعان الشهرك

 في تعالى هللا مع َشريكٍ  َجْعلُ : األكبر؛ وهو الشهرك :األول النهوعُ 

 .وصفاتِه أسمائِه وأ أُلوهيهتِِه، أو ُربوبيهتِِه،

 

 والسنهة الكتاب في ورد ما: األصغر؛وهو الشهرك :الثاني النهوعُ 

 .األكبر الشرك حده  إلى يصل ولم شركاً، تسميته

 الشرك األكبر. أشدها خطراُ:

مَ  إِنهَما قُلْ  " قوله تعالى:الدليل على ذلك   ظََهرَ  َما اْلفََواِحشَ  َربِّيَ  َحره

ْثمَ  نَ بَطَ  َوَما ِمْنَها ِ  تُْشِرُكوا َوأَنْ  اْلَحقِّ  بَِغْيرِ  َواْلبَْغيَ  َواإْلِ  لَمْ  َما بِاهلله

لْ  ِ  َعلَى تَقُولُوا َوأَنْ  ُسْلطَانًا بِهِ  يُنَزِّ  تَْعلَُموَن ". ََل  َما هللاه

 



مات أصول  :هي أربعة األنبياء عليها اتفق التي المحره

 .الفواحش -1

 .البغي -2

 .الشهرك -3

 .علم غيرب هللا على القول -4

 

 يخرج فال األصغر الشرك أما الملة، من مخرج األكبر الشرك -1

 .اإليمان ينقص ولكنه الملة، من

 فال األصغر الشرك أما النار، في صاحبَه يُخلِّد األكبر الشرك  -2

 .دخلها هو إن النار في صاحبه يخلد

 فيحبط األصغر الشرك أما األعمال، جميع يُحبِط األكبر الشرك -3

 .فقط خالطه الذي العمل

 فال األصغر الشرك أما والمال، الدم يبيح األكبر الشرك  -4

 .يبيحهما

 









فإن هللا يتوب عليه.  المشرك في الدنيا إن تاب قبل موته توبة صحيحة، .1

وإن مات على الشرك، فال يغفر هللا له. أما المذنب؛ فإن تاب قبل موته 

هو في مشيئة توبة صحيحة، فإن هللا يتوب عليه، وإن مات على ذنبه ف

 هللا؛ إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه.

َ  إِنه } تعالى: لقوله ؛الشرك َل يغفره هللا .2  َما َويَْغفِرُ  بِهِ  يُْشَركَ  أَنْ  يَْغفِرُ  َل هللاه

ِ  يُْشِركْ  َوَمنْ  يََشاءُ  لَِمنْ  َذلِكَ  ُدونَ   النساء:] {َعِظيماً  إِْثماً  اْفتََرى فَقَدِ  بِاهلله

 الهِذينَ  ِعبَاِديَ  يَا قُلْ } لقوله تعالى:بالتوبة  تُغفر ، بخالف الذنوب[48

ْحَمةِ  ِمن تَْقنَطُوا ََل  أَنفُِسِهمْ  َعلَى أَْسَرفُوا ِ  ره َ  إِنه  هللاه نُوبَ  يَْغفِرُ  هللاه  َجِميًعا الذُّ

ِحيمُ  اْلَغفُورُ  ُهوَ  إِنههُ   .[54-53 :لزمرا] {لَهُ  َوأَْسلُِموا َربُِّكمْ  إِلَى َوأَنِيبُوا الره

م وأنه .3  :تعالى قال. جهنم نار في مخلهد خالد وأنه المشرك، على الجنة َحره

ِ  يُْشِركْ  َمنْ  إِنههُ ﴿ مَ  فَقَدْ  بِاهلله ُ  َحره  لِلظهالِِمينَ  َوَما النهارُ  َوَمأَْواهُ  اْلَجنهةَ  َعلَْيهِ  هللاه

ذنب فهو تحت مشيئة ، بخالف من مات على [72: المائدة] ﴾أَْنَصارٍ  ِمنْ 

 هللا.

 َعَملُكَ  لَيَْحبَطَنه  أَْشَرْكتَ  لَئِنْ ﴿ :تعالى قال األعمال جميع يُحبِط الشرك .4

، فال ينفع مع الشرك عمل صالح، [65: الزمر]﴾ اْلَخاِسِرينَ  ِمنَ  َولَتَُكونَنه 

 بخالف المذنب فإنه ينفعه عمله ويحاسب عليه.

 َحْيثُ  اْلُمْشِرِكينَ  فَاْقتُلُوا﴿ :تعالى قال والمال الدم حالل المشرك  .5

 أما المذنب فيحرم دمه وماله. [5: التوبة]﴾ َوَجْدتُُموُهمْ 

 







 لي عمالً  عمل فمن غيري، يشاركني أن عن غني أنا أي:

 .الغير لذلك أتركه بل منه، أقبله لم ولغيري

 اإلنسان قصد الرياء، فإذا ومنه الشرك تحريم على وهذا يدل

 الشرك من بل الذنوب عظائم من ذلك أعده  ،هللا غير بعبادته

 بعمله المسلم يقصد أن يقتضي الذي اإلخالص ينافي ألنه باهلل،

 له. شريك َل وحده هللا
 

 إِلَهٌ  إِلَهُُكمْ  أَنهَما إِلَيه  يُوَحى ِمْثلُُكمْ  بََشرٌ  أَنَا إِنهَما قُلْ }

 يُْشِركْ  َوَل َصالِحاً  َعَمالً  ْعَملْ فَْليَ  َربِّهِ  لِقَاءَ  يَْرُجوا َكانَ  فََمنْ  َواِحدٌ 

 [.110]الكهف: {أََحداً  َربِّهِ  بِِعبَاَدةِ 

 يخرج صاحبه من اإلسالم.

 يغفره هللا تعالى.



 األعمال.

 أعظم الذنوب.

 أعظم أنواع الظلم.

 مع الشرك عمل.

 افتراء عظيم.

 ضالل بعيد.



 وصايا في لىتعا هللا قول :ذلك على والدليل الذنوب، أعظم الشرك

ِ  تُْشِركْ  َل بُنَيه  "يَا: َلبنِهِ  لقمانَ  ْركَ  إِنه  بِاهلله  .َعِظيٌم" لَظُْلمٌ  الشِّ

 أيُّ  : النبيه  َسأَْلتُ : قالَ  رضي هللا عنه َمْسُعودٍ  بنِ  هللاِ  عبدِ  وحديث

 إنه  :قلتُ (. خلقَك وهو نِّدًا هللِ  تجعل أنْ ) :قال هللاِ؟ عندَ  أعظمُ  الذنبِ 

؟ ثم :قلتُ  ٌم،لعظي ذلك (. معكَ  يَطعمَ  أن تخافُ  ولَدك تقتلَ  وأنْ ) :قال أيٌّ

؟ ثم :قلتُ   (.جاِركَ  حليلةَ  تُزاني أن): قال أيٌّ

 

د أذنب إذا  :َحاَلنِ  فلَهُ  الشهرك دون ذنباً  الموحه

 .عليه هللا يتوب فهذا صحيحةً، توبةً  موته قبلَ  الشهرك من يتوبَ  أنْ  -أ

 إن :تعالى هللا مشيئة تحت داخل فَهَذا ذنوبه، ِمن يتب ولم يموتَ  أنْ  -ب

 الجنة يدَخلَه ثم ذنوبه، ِمن يتطههرَ  حتى عذهبه شاء وإن له، َغفَرَ  هللا شاءَ 

 .ذلك بعد

َ  "إِنه  :تعالى هللا قال  لَِمنْ  َذلِكَ  ُدونَ  َما َويَْغفِرُ  بِهِ  يُْشَركَ  أَنْ  يَْغفِرُ  َل هللاه

 .يََشاُء"

 



 الكذب أنواع أشد هما كاذبين، خطيرين أمرين لىع اشتمل ألنه

 :واَلفتراء

 من المخلوق وأين به، غيره بتسوية تعالى هللا على اَلفتراء -1

ِ  يُْشِركْ  "َوَمنْ  :تعالى هللا قال ولهذا! الخالق؟  إِْثماً  اْفتََرى فَقَدْ  بِاهلله

 .باهلل هللا غير يساوون :يعني َعِظيماً"،

 لغيره، حقهه خالِصِ  وصرفِ  لعالمين،ا رب تنقُّص من تضمنه ما -2

 تعبد ثم بعباِدته، ويأمَرك تعالى هللا يخلقَك أن اَلفتراء أعظم فِمن

َ  إنه " :قال  هللاِ  رسول أن  األشعريه  الحارثِ  َعنِ . غيَره  هللاه

 يعملَ  أن كلماٍت، بخمسِ  السهالمُ  عليهِ  َزَكريها بنَ  يحيَى أمرَ  وجله  عزه 

 :قاَلَ : وفيه..." بِِهنه  يعملوا أن إسرائيلَ  بَني أمرَ ي وأن بِِهنه 

لُهُنه " َ  تعبدوا أن :أوه  رجلٍ  مثلَ  ذلِكَ  مثلَ  فإنه  شيئًا، بِهِ  تشِركوا َل هللاه

 ويؤدِّي يعملُ  فجعلَ  َذَهٍب، أو بوِرقٍ  مالِهِ  خالصِ  من عبًدا اشتَرى

هُ  فأيُّكم سيِِّدهِ  غيرِ  إلى عليهِ  الهذي  وإنه  كذلَِك؟ عبُدهُ  ونَ يَك أن يسرُّ

 َ  ".شيئًا بِهِ  تشِركوا وَل فاعبدوهُ  ورزقَُكم خلقَُكم هللاه

 



 ثالث وعدُمه الجنة أو النهار دخولُ  حيثُ  ِمن والعُصاةِ  المشركون

 :مراتب

 َمن :وهم النار، ويدخلون أبداً  الجنهة يدخلون َل الذينَ  :األولى المرتبة

 .منه يتوبوا ولم األكبر، الشهرك في وقعوا

 

 :وهم الموازنة، أو تطهيرهم بعد الجنهة يدخلون الذينَ  :الثانية المرتبة

 .منه يتوبوا ولم األصغر، الشهرك في وقعوا َمن

 

 أرحم مغفرة أو التطهير بعد الجنهة يدخلون الذينَ  :الثالثة المرتبة

ين وماتوا الشهرك، دون معاصٍ  عندهم َمن :وهم الراحمين،  ُمِصره

 .منها يتوبوا لم يهاعل

 





 الحذر من الوقوع فيه وتجنب جميع األسباب المفضية إليه.
 



ِ  َمعَ  يَْدُعونَ  َل َوالهِذينَ » قال تعالى:  الهتِي النهْفسَ  يَْقتُلُونَ  َوَل آَخرَ  إِلًَها هللاه

مَ  ُ  َحره  لَهُ  يَُضاَعفْ  ثَاًماأَ  يَْلقَ  َذلِكَ  يَْفَعلْ  َوَمن يَْزنُونَ  َوَل بِاْلَحقِّ  إَِله  هللاه

 [.69-68 رقان:الف ورةس] «ُمَهانًا فِيهِ  َويَْخلُدْ  اْلقِيَاَمةِ  يَْومَ  اْلَعَذابُ 

 



يجب على كل مسلم أن يخاف الشرك على نفسه، ويحذر من الوقوع فيه،  .1

 ويتجنب جميع األسباب والطرق المفضية له، كبناء المساجد على القبور.

 سواه ما عبادة ترك و له شريك َل وحده هلل عبادةب بالتوحيد، هلل اَلستسالم .2

 األولياء بعبادة الشرك معه يخلطون اإلسالم إلى ينتسبون ممن كثيراً  ألن

 .إليهم يتقربون الذين والصالحين

ترك الشرك كله صغيره وكبيره، وعدم خلط اإليمان بشيء من أنواع  .3

 الشرك كالشرك بتوحيد األلوهية وتوحيد األسماء والصفات.

الحذر من الوقوع في العمل السيء الذي يفضي إلى الشرك، وإن كان  .4

شرك أصغر كمن يحلف بغير هللا، أو يعلق التمائم الشركية كما يفعل كثير 

 من الناس.

خوف النبي صلى هللا عليه وسلم على أمته من الوقوع في الشرك، وبيان  .5

 خطورة الشرك األصغر ومنه الرياء.

 



ه فيما تعالى هللا قول  أنه عليه السالم إبراهيم خليله عن قَصه

 هَُرْيَرةَ  أبي حديث األَْصنَاَم"، نَْعبُدَ  أَنْ  َوبَنِيه  "َواْجنُْبنِي :قال

 ،"الموبقاتِ  السهبعَ  اجتَنبوا" :قالَ   النبيه  أنه  رضي هللا عنه

؟ وما :هللاِ  رسولَ  يا: قالوا  والسِّحُر، باهللِ، الشِّركُ " :قال هنه

م الهتي لنهفسِ ا وقتلُ  ، إَله  هللاُ  حره با، وأكلُ  بالحقِّ  مالِ  وأكلُ  الرِّ

حِف، يومَ  والتهولِّي اليتيِم،  المؤمناتِ  المحَصناتِ  وقذفُ  الزه

 ذاته، في الشيءِ  عن اَِلْبتَِعادُ  :هو واَلجتناب ،"الغافالتِ 

 .إليهِ  الموِصلةِ  األسبابِ  جميعِ  عن واَِلْبتَِعادُ 

 



 ندا هلل تجعل أن الذنوب أعظم فإن الموبقات؛ أعظم ألنه قدمه

 .خلقك وهو

 أو أسمائه أو ألوهيته أو بربوبيته الشرك يتناول باهلل والشرك

 .صفاته

 أحدا أن أو مشرك، فهو معينا؛ أو خالقا هللا مع أن اعتقد فمن

 عبده؛ فإن يعبده، لم وإن مشرك فهو يعبد؛ أن يستحق هللا سوى

 هللا أن أو مشرك، فهو أسمائه؛ في يالمث هلل أن أو أعظم، فهو

 فهو مملكته؛ عرش على الملك كاستواء العرش على ىستوأ

 إلى اإلنسان كنزول الدنيا السماء إلى ينزل هللا أن أو مشرك،

 .مشرك فهو أعلى؛ من بيته أسفل

َ  "إِنه  :تعالى قال  لَِمنْ  كَ َذلِ  ُدونَ  َما َويَْغفِرُ  بِهِ  يُْشَركَ  أَنْ  يَْغفِرُ  ََل  هللاه

ِ  يُْشِركْ  َمنْ  "إِنههُ  :تعالى وقال ،[48:  النساء]يََشاُء"   فَقَدْ  بِاهلله

مَ  ُ  َحره  أَْنَصاٍر" ِمنْ  لِلظهالِِمينَ  َوَما النهارُ  َوَمأَْواهُ  اْلَجنهةَ  َعلَْيهِ  هللاه

 [.72:  المائدة]

 



 هللا أنبياء من نبي كل فإن الذنوب أعظم هو الشرك كان لما

ةٍ  ُكلِّ  فِي بََعْثنَا َولَقَدْ ] :تعالى قال منه، أمته يحذر لهورس  أُمه

َ  اُْعبُُدوا أَنْ  َرُسوَلً   األنبياء تحذير وكثر [.الطهاُغوتَ  َواْجتَنِبُوا هللاه

 . محمد نبينا تحذيراً  أكثرهم من وكان األعظم الذنب هذا من

 



توحيد  –توحيد الربوبية  :هي ثالثة التوحيد أقسام

 توحيد األسماء والصفات. –لوهية األ

 

 بأن الجازم اَلعتقاد :وهو الربوبية؛ توحيد :األول القسم

 المميت، المحيي الرزاق، الخالق وأنه شيء، كل رب هللا

 .جميًعا خلقه ألمور المدبر المالك

 هلل العبادة إخالص :وهو األلوهية؛ توحيد :الثاني القسم

 .له شريك َل وحده

 ما إثبات :وهو والصفات؛ األسماء توحيد :الثالث القسم

 من  رسوله له أثبته وما لنفسه، تعالى هللا أثبته

 بجالله يليق الذي الوجه على والصفات، األسماء

 .وعظمته

 



 اعتقاد وجود رازق ومدبر لألمور غير هللا.

 
 الحاجات، فتقضى الموت، بعد تتصرف األولياء عتقاد بأن أرواحاَل

 .بحماها َلذ من وتحفظ دعاها، من وتنصر الكربات، وتفرج
 

 العالم. ألمر المدبرة هي الكواكب اعتقاد أن

 





 وكان مدبراً، رازقاً  خالقاً  رباً  باهلل مقرين  النبي في زمن المشركون

، يدعونهم، والشركاء األنداد اتخذوا حيث العبادة جهة من به شركهم

 .وطلباتهم حاجاتهم بهم وينزلون، بهم ويستغيثون

 المشركين إقرار على منه عديدة مواطن في الكريم القرآن دل وقد

 "َولَئِنْ  :تعالى قوله ذلك ومن العبادة، في به إشراكهم مع هللا بربوبية

َماَواتِ  َخلَقَ  َمنْ  َسأَْلتَهُمْ  رَ  َواأْلَْرضَ  السه  لَيَقُولُنه  َواْلقََمرَ  الشهْمسَ  َوَسخه

 ُ  َسأَْلتَهُمْ  "َولَئِنْ  :تعالى وقوله ،[61: العنكبوت] يُْؤفَُكوَن" فَأَنهى هللاه

لَ  َمنْ  َماءِ  ِمنَ  نَزه ُ  لَيَقُولُنه  َمْوتَِها بَْعدِ  ِمنْ  اأْلَْرضَ  بِهِ  فَأَْحيَا َماءً  السه  قُلِ  هللاه

ِ  اْلَحْمدُ   ،[63: العنكبوت] يَْعقِلُوَن" ََل  أَْكثَُرُهمْ  بَلْ  هلِله
 



ُ  لَيَقُولُنه  َخلَقَهُمْ  َمنْ  أَْلتَهُمْ سَ  "َولَئِنْ  :تعالى وقوله  يُْؤفَُكوَن" فَأَنهى هللاه

 ُكْنتُمْ  إِنْ  فِيَها َوَمنْ  اأْلَْرضُ  لَِمنِ  قُلْ " :تعالى وقوله ،[87: الزخرف]

ِ  َسيَقُولُونَ  تَْعلَُمونَ  َماَواتِ  َربُّ  َمنْ  قُلْ  تََذكهُرونَ  أَفاََل  قُلْ  هلِله ْبعِ  السه  َوَربُّ  السه

ِ  َسيَقُولُونَ  اْلَعِظيمِ  ْلَعْرشِ ا  َشْيءٍ  ُكلِّ  َملَُكوتُ  بِيَِدهِ  َمنْ  قُلْ  تَتهقُونَ  أَفاََل  قُلْ  هلِله

ِ  َسيَقُولُونَ  تَْعلَُمونَ  ُكْنتُمْ  إِنْ  َعلَْيهِ  يَُجارُ  َوََل  يُِجيرُ  َوهُوَ   فَأَنهى قُلْ  هلِله

 [.89 -84: المؤمنون] تُْسَحُروَن"

 في يدخلهم لم أنه إَل بالربوبية هلل المشركين من لعاما اإلقرار هذا ومع

 بالنار وتوعدهم، كافرون مشركون بأنهم فيهم هللا حكم بل، اإلسالم

 يحققوا لم لكونهم وأموالهم دماءهم  رسوله واستباح، فيها والخلود

 .العبادة في هللا توحيد وهو الربوبية توحيد َلزم

 



 َحْيثُ  اْلُمْشِرِكينَ  فَاْقتُلُوا اْلُحُرمُ  اأْلَْشهُرُ  اْنَسلَخَ  "فَإَِذا قال تعالى:

 تَابُوا فَإِنْ  َمْرَصدٍ  ُكله  لَهُمْ  َواْقعُُدوا َواْحُصُروهُمْ  َوُخُذوهُمْ  َوَجْدتُُموهُمْ 

الةَ  َوأَقَاُموا َكاةَ  َوآتَُوا الصه َ  إِنه  َسبِيلَهُمْ  فََخلُّوا الزه  َرِحيٌم" َغفُورٌ  هللاه

 [.29]التوبة:

 

بوبيهة في بالشهرك المراد  .ربوبيته في تعالى هللا مع شريكٍ  َجْعلُ  :الرُّ

 .تعالى هللا مع خالق بوجود عتقادُ اَل مثل:

  .اإلسالم ِملهةِ  ِمن مخرجٌ  أكبرُ  شركٌ  حكمه:

 



 يوم والنجاة اإلسالم، في للدخول يكفي َل الربوبية بتوحيد اإلقرار

 بتوحيد اإلقرار مع َلبد أنه كوذل والمال، الدم وعصمة القيامة،

 ما عبادة وترك له، شريك َل وحده هللا وعبادة األلوهية، الربوبية

 .الباطلة اآللهة من سواه

ون كانوا الجاهلية في المشركين عامة أن :ذلك وسبب  يُقِرُّ

 هللا فبعث األلوهية، بتوحيد يقروا لم ولكنهم الربوبية، بتوحيد

 بتوحيد اإلقرار إلى يدعوهم سلمصلى هللا عليه و محمداً  لهم

 .عليه وقاتلهم فيه، وجادلهم ذلك، إلى فدعاهم األلوهية،

 



 شركاً في األلوهية.

 .األصنام عبادة

 ستغاثة لغير هللا.َلستعاذة واَلا

 الذبح لغير هللا. 

 النذر لغير هللا. 

 



 يزكي نهأ هللا كما إلى تقربنا التي الطاعات أعظم من الذكر أن على دليل

 لعظم حياتنا في عنه اَلستغناء وَل يمكننا مطمئنة ويجعلها النفس

 .والّذاكرات كثيراً  هللا الّذاكرين على وفوائده عوائده

 ومعرفته والحاجة هللا توحيد وجوب على التأكيد في واضحة وفيه دَللة

 هو. َلإ لهإ َل نهوأ باهلل النفس بتذكير لتجديد اإليمان المستمرة
 





 نوح 

لَقَْد أَْرَسْلنَا نُوحاً إِلَى قَْوِمِه  ل هللا تعالى:قا

َ َما لَُكْم ِمْن إِلٍَه َغْيُرهُ إِنِّي  فَقَاَل يَا قَْوِم اْعبُُدوا هللاه

 .أََخاُف َعلَْيُكْم َعَذاَب يَْوٍم َعِظيمٍ 

 هود 

َوإِلَى َعاٍد أََخاُهْم ُهوداً قَاَل يَا  قال هللا تعالى:

َ َما لَُكْم ِمْن إِلٍَه َغْيُرهُ أَفاَل قَْوِم اْعبُُدو ا هللاه

 .تَتهقُونَ 

 إبراهيم 
َوإِْبَراِهيَم إِْذ قَاَل لِقَْوِمِه اْعبُُدوا  قال هللا تعالى:

َ َواتهقُوهُ َذلُِكْم َخْيٌر لَُكْم إِْن ُكْنتُْم تَْعلَُمونَ   .هللاه

 صالح 

ْم َصالِحاً قَاَل يَا َوإِلَى ثَُموَد أََخاهُ  قال هللا تعالى:

َ َما لَُكْم ِمْن إِلٍَه َغْيُرهُ قَْد َجاَءْتُكْم  قَْوِم اْعبُُدوا هللاه

ِ لَُكْم آيَةً فََذُروَها تَأُْكْل  بَيِّنَةٌ ِمْن َربُِّكْم َهِذِه نَاقَةُ هللاه

وَها بُِسوٍء فَيَأُْخَذُكْم َعَذاٌب  ِ َوَل تََمسُّ فِي أَْرِض هللاه

 .أَلِيمٌ 

 عيب ش

َوإِلَى َمْديََن أََخاُهْم ُشَعْيباً قَاَل يَا  قال هللا تعالى:

َ َما لَُكْم ِمْن إِلٍَه َغْيُرهُ قَْد َجاَءْتُكْم  قَْوِم اْعبُُدوا هللاه

بَيِّنَةٌ ِمْن َربُِّكْم فَأَْوفُوا اْلَكْيَل َواْلِميَزاَن َوَل 

وا فِي األَْرِض تَْبَخُسوا النهاَس أَْشيَاَءُهْم َوَل تُْفِسدُ 

 .بَْعَد إِْصالِحَها َذلُِكْم َخْيٌر لَُكْم إِْن ُكنتُْم ُمْؤِمنِينَ 

 محمد 

 إِلَيه  يُوَحى ِمْثلُُكمْ  بََشرٌ  أَنَا إِنهَما قُلْ } قال تعالى:

 َربِّهِ  لِقَاءَ  يَْرُجوا َكانَ  فََمنْ  َواِحدٌ  إِلَهٌ  إِلَُهُكمْ  أَنهَما

 َربِّهِ  بِِعبَاَدةِ  يُْشِركْ  َوَل حاً َصالِ  َعَمالً  فَْليَْعَملْ 

 [.110:الكهف] {أََحداً 

 



 الشرك في األلوهية الشرك في الربوبية وجه المقارنة

 التعريف
 هللا مع شريكٍ  َجْعلُ 

 .ربوبيته في تعالى

َصْرُف شيٍء ِمن 

 .الِعبادة لغيِر هللا تعالى

 الحكم
 ِمن مخرجٌ  أكبرُ  شركٌ 

 اإلسالم. ِملهةِ 

 ِمن مخرجٌ  برُ أك شركٌ 

 اإلسالم. ِملهةِ 

 عليه: ةأمثل

 خالق وجود اعتقادُ  .1

 .تعالى هللا مع

 ألحد أن اعتقادُ  .2

 على القدرة

 في التصرف

 هللا غير الكون

 .تعالى

 ألحد أن اعتقادُ  .3

 النفع على القدرة

 هللا غير والضر

 .تعالى

 مثل أحدٍ  محبةُ  .1

 تعالى، هللا محبة

 من أكثر أو

 بحيث محبته،

 يتذللو له، يخضع

 ويعظمه له،

 تعالى هللا كتعظيم

 .أكثر أو

 غير من الخوفُ  .2

 أمرٍ  في تعالى هللا

 إَل عليه يقدر َل

 .هللا

 هللا غير رجاءُ  .3

 ِمن هو فيما تعالى

 هللا خصائص

 .تعالى

 



 هللا قالاإلسالم،  ِملهةِ  ِمن مخرجٌ  أكبرُ  شركٌ  األلوهيهة في الشهرك

ةٍ  لِّ كُ  فِي بََعْثنَا َولَقَدْ ": تعالى َ  اُْعبُُدوا أَنْ  َرُسوَلً  أُمه  َواْجتَنِبُوا هللاه

ُ  َهَدى َمنْ  فَِمْنهُمْ  الطهاُغوتَ  اللَةُ  َعلَْيهِ  َحقهتْ  َمنْ  َوِمْنهُمْ  هللاه  الضه

بِينَ  َعاقِبَةُ  َكانَ  َكْيفَ  فَاْنظُُروا األَْرضِ  فِي فَِسيُروا  ."اْلُمَكذِّ

 

 إلى للدعوة السالم عليهم الرسل جميع تعالى هللا توحيد األلوهية؛ أرسل

 :تعالى هللا قال كما األلوهية، في الشرك عن والنهي األلوهية، توحيد

ةٍ  ُكلِّ  فِي بََعْثنَا َولَقَدْ " َ  اُْعبُُدوا أَنْ  َرُسوَلً  أُمه  فَِمْنهُمْ  الطهاُغوتَ  َواْجتَنِبُوا هللاه

ُ  َهَدى َمنْ  اللَةُ  هِ َعلَيْ  َحقهتْ  َمنْ  َوِمْنهُمْ  هللاه  فَاْنظُُروا األَْرضِ  فِي فَِسيُروا الضه

بِيَن" َعاقِبَةُ  َكانَ  َكْيفَ   .اْلُمَكذِّ

 







 ثابت: بن لحسان شعرية أبيات ثالثة .1

 بصري على كفي خيفتي من وضعت..  سطعت أنـــــــــواره تــرأي اــــــــلم

 دريــــــــق على إَل أنظره تــــــفلس..  ورتهص حسن من بصري على خوفاً 

 الزهر جمـــــاألن من جتـــنس كحليةٍ ..  ـرالقمـــ من جسم في النور من روحٌ 

 مالك: بن لكعب أبيات ثالثة .2

 دني *** والعفو عند رسول هللا مأمولـــــــنبئت أن رسول هللا أوع

 لــمهال هداك الذي أعطاك نافلة ال *** قرآن فيها مواعيظ وتفصي

 لـم *** أذنب ولو كثرت في األقاويــــــولَل تأخذني بأقوال الوشاة 
 



 



 يا قال وإن به، وأشرك، هللا غير عبد قد يكون هللا غير يدعو الذي .1

 وهللا ، النبي دعا قد فيكون! هللا نبي يا! هللا رسول يا أو! محمد

ِ  اْلَمَساِجدَ  "َوأَنه  :يقول تعالى ِ  َمعَ  تَْدُعو فاَل هلِله [ 18:الجن] أََحداً" هللاه

[ 20:الجن] أََحداً" بِهِ  أُْشِركُ  َوَل َربِّي أَْدُعو إِنهَما قُلْ  " :ويقول تعالى

 :تعالى ويقول{ العبادة هو الدعاء} :َوَسلهمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلهى ويقول

 ِعبَاَدتِي َعنْ  يَْستَْكبُِرونَ  الهِذينَ  إِنه  لَُكمْ  أَْستَِجبْ  اْدُعونِي َربُُّكمُ  "َوقَالَ 

دعاء، فمن دعا به  فكل هذا [.60:غافر] َداِخِريَن" َجَهنهمَ  ُخلُونَ َسيَدْ 

  لغير هللا فقد أشرك.

، به استجار أو، به استغاث أو، َوَسلهمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلهى النبي دعا ومن .2

 بل هللا، عبد أنه يراع لم فهذا، األلوهية خصائص من شيئاً  أعطاه أو

 من شيئاً  يعطى َل  ك، ألنهوشريكاُ هلل، فقد أشر نده جعله

 هلل. عبد هو وإنما، الربوبية أو األلوهية خصائص

 



 



 إليه، الموصلة الطرق كل وسد التحذير غاية الشرك من أمته  النبي حذر لقد

 :ذلك ومن جناب التوحيد وحمى

 

 حصل كما هللا دون من عبادته إلى يفضي قد بما مدحه في الغلو عن نهى أنه( 1)

 النصارى أطرت كما تطروني َل : قال مريم، ابن عيسى حق يف للنصارى

 .ورسوله هللا عبد :فقولوا عبد أنا إنما مريم، ابن

 وإسراجها عليها بالبناء الصالحين قبور تعظيم في الغلو عن نهى( 2)

 قضاء وطلب عبادتها إلى يفضي هذا ألن عليها؛ والكتابة صيصهاوتخ

 .الموتى من الحوائج

 وسيلة ذلك ألن َل؛ أم مساجد عليها بني سواء القبور عند لصالةا عن نهى( 3)

 .الطويل المدى على ولو لعبادتها

 - التشبه من ذلك في لما غروبها وعند الشمس طلوع عند الصالة عن نهى( 4)

 .الوقتين هذين في لها ويسجدون يعبدونها بالذين

 وعاداتهم وعبادتهم عقائدهم في المشركين مخالفة منه مطلوب والمسلم

 .بهم الخاصة

 بالعبادة فيه هللا إلى التقرب بقصد األمكنة من مكان أي إلى السفر عن نهى( 5)

 (.األقصى والمسجد النبوي، والمسجد الحرام، المسجد) الثالثة المساجد غير

 عيد فيه يقام أو هللا لغير فيه يذبح مكان في هلل بالذبح بالنذر الوفاء عن نهى( 6)

 .والوثن المكان تعظيم في بهم التشبه عن إبعاداً  اهليةالج أعياد من

 شاء ما) :كقول المخلوق، وبين هللا بين التسوية فيها التي األلفاظ عن نهى( 7)

 الشرك لمنافذ وسداً  للتوحيد صيانة هذا كل( وأنت هللا لوَل) و( شئت وما هللا

 وقد العقائد دفسا من قبلها األمم فيه وقعت فيما تقع أن عن لألمة وإبعاداً 

 على وحافظوا النبوية الوصايا تلك موجب على األمة هذه صدر سار

 .ومنقص مناقض كل عن وصانوها عقائدهم،

 



 على إليه المجيء يعتاد بأن عيداً،  النبيه  قبر اتخاذ تحريم -أ

 ومن األعياد، حال هو كما معهود، واجتماع مخصوص، وجه

 وسائل من ذلك وغير اءوالدع للصالة عيداً  قبره يتخذ أن: ذلك

 .ومكانية زمانية أعياداً  المشركون اتخذ كما الشرك،

 يكون أن أولى باب فِمن  النبيه  قبر في حراماً  هذا كان إذا  -ب

 وجه على قبر أفضلُ   قبَره ألن القبور؛ جميع في حراماً 

 بالنهي أولى غيره فقبر عيداً، اتخاذه عن نهى وقد األرض،

 .كان من كائناً 

 ألن عندها؛ والصالة الدعاء ألجل والمشاهد القبور قصد تحريم -ت

 .عيداً  اتخاذها ِمن نوع ذلك

 



 والمدائح النبوية ثالث أنواع:

؛ مثل مدائح  األول: مدائح مشروعة، وهي التي ليس فيها غلوٌّ

، ورسول هللا كحسان بن ثابت وكعب بن مالك  الصحابة 

 .أولى البشِر بالمدح 

مة، وهي التي فيها غلوٌّ َل يِصل إلى الشهرك.مدائُح مح الثاني:  ره

مدائح ِشْرِكيهةٌ، وهي التي فيها غلوٌّ يصل إلى درجة الشرك  الثالث:

 .باهلل تعالى، كالتي فيها استغاثة به 

 

 .سيدنا محمد  قائل هذه العبارة:

يِر  المناسبة التي قيلت فيها: طَلَْقُت فِي َوْفِد انْ  قاَل: فعن َعْبِد هللاِ ْبِن الشهخه

يهُد هللاُ تَبَاَرَك  فَقَاَل:أَْنَت َسيهُدنَا،  فَقُْلنَا: بَنِي َعاِمر إِلَى َرُسوِل هللاِ  "السه

"قُولُوا بِقَْولُِكْم، أَْو  فَقَاَل:َوأَْفَضلُنَا فَْضالً، َوأْعظَُمنَا طَْوَلً،  قُْلنَا: َوتََعالَى"

ْيطَاُن".بَْعِض قَْولُِكْم، َوَلَ يَْستَ   ْجِريَنهُكُم الشه

ر ذلك ثالثاً،  أنه  وفي روايٍة: يهُد  فقال:كره يهُد هللاُ، السه يهُد هللاُ، السه "السه

 هللاُ". 

 حماية لجانب التوحيد وسد الطرق المفضية للشرك. يستفاد من ذلك:

 







 السابقة، األمم في الشرك وقوع عن الكريم كتابه في تعالى هللا أخبر

 الماضية، األمم سنن تتبع سوف األمة هذه بأن  النبي أخبر دوق

 أكثر في  النبيُّ  أخبر كما األمة، هذه في الشرك وقوع هذا من فيلزم

  النبي به خبرأ وما األمة، هذه في الشهرك وقوع عن حديث من

 َمنْ  َسنَنَ  لَتَتهبِعُنه " :قاَل عليه أفضل الصالة والسالم محالة. َل واقع

 لََسلَْكتُُموهُ، َضب   ُجْحرَ  َسلَُكوا لَوْ  َحتهى بِِذَراعٍ  َوِذَراًعا بِِشْبرٍ  ِشْبًرا ْبلَُكمْ قَ 

ِ  َرُسولَ  يَا :قُْلنَا  ".فََمنْ  :قَالَ  َوالنهَصاَرى، اْليَهُودَ  هللاه

 





 سالماإل انتشر ومنها الوحي مهبط هي الحجاز بالد أو السعودية .1

 .األرض بقاع كافة إلى

 .الحياة نواحي كافة في اإلسالمية الشريعة بتطبيق لمملكةا تمسك .2

 أو والقبور األضرحة بناء ومنها البدع أنواع لكل المملكة تصدي .3

 .الناس إليها يلجأ مزارات جعلها

 ديننا. على دخيلٍ  فكرٍ  لكل المملكة تصدي .4

 

 التوعية الدينية المستمرة.  .1

ي عن المنكر   اَلنتشار المكثف لجماعات األمر بالمعروف والنه .2

 لتوعية الناس. 

 الحياة والبعد عن البدع. اتباع الهدي النبوي في كل مناحي  .3

اَلعتصام بالكتاب و السنة، باإلضافة إلى نشر ذلك وتبليغه  .4

 للناس على أكبر قدر ممكن.



 أُوتُوا الهِذينَ  إِلَى تَرَ  أَلَمْ " :تعالى هللا قالاإليمان بالجبت والطاغوت؛  -1

 َكفَُروا لِلهِذينَ  َويَقُولُونَ  َوالطهاُغوتِ  بِاْلِجْبتِ  يُْؤِمنُونَ  اْلِكتَابِ  ِمنْ  نَِصيباً 

 ."َسبِيالً  آَمنُوا الهِذينَ  ِمنْ  أَْهَدى َهُؤَلءِ 

 :والطاغوت والساحر، والكاهن الصنم على تقع كلمة :والجبت     

 .الشيطان

 َمثُوبَةً  َذلِكَ  ِمنْ  بَِشر   أُنَبِّئُُكمْ  َهلْ  قُلْ " :تعالى هللا قالعبدة الطاغوت؛  -2

ِ  ِعْندَ  ُ  لََعنَهُ  َمنْ  هللاه  َوَعبَدَ  َواْلَخنَاِزيرَ  اْلقَِرَدةَ  ِمْنهُمْ  َوَجَعلَ  َعلَْيهِ  َوَغِضبَ  هللاه

 .الطاغوت عبد ومن :أي الطهاُغوَت" َوَعبَدَ " ومعنى ،"الطهاُغوتَ 

 المساجد ناءب :منها عدة مظاهر له الغلو وهذا :الصالحين في الغلو -3

 لَنَتهِخَذنه  أَْمِرِهمْ  َعلَى َغلَبُوا الهِذينَ  قَالَ " :تعالى هللا قال قبورهم؛ على

 .بهم ويتبركون الناس فيقصدهم ليُعرفوا: أي "َمْسِجداً  َعلَْيِهمْ 

 



 السابقة، األمم في الشرك وقوع عن الكريم كتابه في تعالى هللا أخبر

 فيلزم الماضية، األمم سنن تتبع سوف ةاألم هذه بأن  النبي أخبر وقد

واقع َل  األمة، وما أخبر به النبي  هذه في الشرك وقوع هذا من

 والدليل على أن هذه األمة ستفعل مثلما فعلت المم السابقة: محالة؛

 ِشْبًرا قَْبلَُكمْ  َمنْ  َسنَنَ  لَتَتهبُِعنه " :قَالَ   النهبِيه  أَنه   َسِعيدٍ  حديث أَبِي

 َرُسولَ  يَا قُْلنَا لََسلَْكتُُموهُ  َضب   ُجْحرَ  َسلَُكوا لَوْ  َحتهى بِِذَراعٍ  َوِذَراًعا ْبرٍ بِشِ 

 ِ  البخاري. رواه "فََمْن؟ قَالَ  َوالنهَصاَرى اْليَُهودَ  هللاه

 



 :منها فوائد، األمة هذه في الشرك بوقوع للعلم

 بوقوعه  نبيال اخبر قد أنه دام فما الشهرك، في الوقوع من الحذرُ  -1

 .فيه نقع أن من نحذر يجعلنا وهذا سيقع، أنه فالبد

 إَل األمة في يقع أن يمكن َل الشهرك فإن فيه، الوقوع ِمن الناس تحذيرُ  -2

 الجهل وإنما والكتابة، بالقراءة الجهل المراد وليس الجهل، بسبب

 هذه ومع المعرفية؛ الشهادات أكبر المرء مع يكون فقد الدهين، بحقيقة

 جاء الذي الصحيح بالدهين لجهله إَل هذه وما الكبر، الشهرك في يقع فإنه

 . النبيُّ  به

 هذا على وبنوا األمة، هذه في يقع َل الشهرك أن زعموا َمن على الردُّ  -3

 مره  على األمة في وقعت التي الشهرك مظاهر كل أن الخاطئ الفهم

 أنها أو فحسب، معاصٍ  مجر هي وإنما الشهرك، ِمن ليست أنها التاريخ

 .الصحيحة العبادة من نوع
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