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 بسم هللا الرحمن الرحيم
سر             ثةي ضير الحدي طالب،  مؤسسة التحا نا ال ضع ألبنائ هد المتوا هذا الج كم  قدم ل أن ت

ا أنه علم   ،اسي وتوصيل المعلومة بطريقة مبسطة وممتعةوذلك لإلسهام في زيادة التحصيل الدر

  ال يغني عن الكتاب المدرسي.

 تلخيص جميع المواد

 مقررات( -بتدائي ومتوسط وثانوي فصليا)

 

 وقد قمنا بمراعاة بعض المعايير واألسس أثناء إعداد هذا الملخص، منها:

  التفصيل الجيد، دون  الواردة بالكتاب الدراسي، بنوع منالموضوعات اإللمام بكل

 اختصار مخل أو تطويل ممل ال فائدة فيه.

  تسليط الضوء على العناوين واألفكار المهمة بكل درس، مع التمييز بين العناوين

 الرئيسية والعناوين الفرعية.

 .االلتزام بتسلسل عرض األفكار وترتيبها كما وردت بالموضوع األصلي 

  المفاهيم التي تدعم الفكرة وتوضحها. إدراج بعض الصور التوضيحية وخرائط 

 آملين من هللا عز وجل دوام التوفيق

 

أو تعطوه أحد غيركم إال بعلمنا الملخص نسألكم باهلل العلي العظيم بأال تبيعوا هذا 

 .التلخيص ا لحقوقنا فيوذلك حفظ   ،نترنتوموافقتنا وأال تنشروه على صفحات اإل

 توياته.وكل محالتلخيص ال نحل لكم بيع هذا  ❖

 ثمنه. واإذا لم تدفعالتلخيص ال نحل لكم االستفادة من هذا  ❖

 وال نحل لهم ثمنه بدون علمنا.التلخيص ال نحل للمكتبات أو األشخاص بيع هذا  ❖

 :قوله تعالى تذكر ❖

َ َيْجَعلْ لَُه َمْخَرج  ))    ((ا، َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث ال َيْحَتِسبُ َوَمْن َيتَِّق هللاَّ
=================================== 

 مؤسسة التحاضير الحديثة للخدمات التعليمية
 الرابط ىعل الكتروني  إللشراء 

www.mta.sa 

  و االتصالأ

0555107025 

0558396004  

0558396006 

http://www.mta.sa/
http://www.mta.sa/c
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 التوحيد    :األولي الوحدة

 أقسامه و التوحيد :األول  الدرس

 

  : 
 لغة : مصدر وحده يوحده توحيدا 

 شرعا : إفراد هللا في ربوبيته  وألوهيته  وأسمائه وصفاته 
 أقسام التوحيد  : 

 توحيد الربوبية -1
 المراد به:

ا. ُر ألمور خلقِه جميع   إفراُد هللاِ بأفعالِه سبحانه، فهو الخالق ،الرازق ،المالُك، المدبِّ
 :يد األلوهيةتوح -2

 إفراُد هللاِ بالعبادة
 :توحيد األسماء والصفات -3

والصفات، على الوجه  ما أثبته هللا تعالى لنفسه، وما أثبته له رسوله صلى هللا عليه وسلم من األسماء إثبات
 الذي يليق بجالله وعظمته

 

 
 معنى  العبودية : 

 كلهم خاضعون هلل  الخضوع والتذلل فالخلق
 أنواع العبودية : 

 العبودية العامة -1
عبودية الربوبية، ومعناها: خضوع جميع المخلوقات هلل تعالى، فالمالئكة  وهي ،"القهرية العبودية" وتسمى

قدرته، وال  كافر ومسلم والجن والحيوانات والطيور والجمادات والنباتات كلها ملك هلل وتحت واإلنس من
 أن يخرج عن هذه العبوديةيقدر أحد 

 العبودية الخاصة  -2
 وتسمى: "العبودية االختيارية"،

 .عبودية الطاعة واستجابة المؤمنين لربهم، وإتباعهم لرسوله صلى هللا عليه وسلم وهي 
 

 تعريف التوحيد

ا بها ؤمن ي مل متالزمة، من للتوحيد الثالثة األقسام هذه  يكن لم جميع 
ا د   موحِّ

http://www.mta.sa/
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 أهمية التوحيد الدرس الثاني :

 

 
 نس :أوال :التوحيد هو الغاية من خلق الجن واإل

 فالغاية من خلق الجن واإلنس هو عبادة هللا وحده ال شريك له 
 على ذلك قول هللا تعالى ) ما خلقت الجن واإلنس إال ليعبدون (والدليل 
 :التي خلق الخلق ألجلها العبادةأنواع 
 .عبادة القلب مثل: الخوف من هللا ومحبته ورجاء ثوابه 
  وتسبيحه.عبادة اللسان مثل: ذكر هللا واستغفاره 
 .عبادة الجوارح مثل: الصالة والصدقة والحج 

 

 ثانيا:التوحيد هو الغاية التي من أجلها أرسلت الرسل 
َولََقْد  }  فالحكمة من إرسال  هللا الرسل هو األمر بالتوحيد والنهي عن الشرك والدليل على ذلك قوله تعالى :

ُسوال  أَِن اْعُبُدو ة  رَّ اُغوتَ َبَعْثَنا فِي ُكلِّ أُمَّ َ َواْجَتنُِبوا الطَّ  { ۖا هللاَّ
 

 
 

  
 فأول ما يجب على العباد  هو توحيد هللا تعالى

بِيُّ معاَذ بن جبل إلى على هذا: حديث عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما والدليل ا بعَث النَّ  لمَّ

لَ  َفلَيُكن الِكَتاِب، أَهلِ  ِمن َقوم   َعلَى َتْقُدمُ  إِنَّكَ " هنحو أهل اليمن قال ل ُدوا إِلَى َتدُعوُهم َما أَوَّ  " َتَعالَى هللا أن ُيَوحِّ

  
 قال تعالى )وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا ( . :على هذا والدليل

  
ظاهره عمال   هللا تعالى هو أساس قبول كل عمل، فإن هللا تعالى ال يقبل عمل المشركين وإن كان في فتوحيد

 .صالحا ، كالصدقة والبر ونحو ذلك
 :على هذا والدليل
 :ا لَهُ }قول هللا تعالي الَِحاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن َفاَل ُكْفَراَن لَِسْعيِِه َوإِنَّ  .{  َكاتُِبونَ َفَمن َيْعَملْ ِمَن الصَّ
  {:َولََقْد أُوِحَي إِلَْيَك َوإِلَى الَِّذيَن ِمن َقْبلَِك لَئِْن أَْشَرْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَملَُك َولََتُكوَننَّ ِمَن  فقول هللا تعالي

 .{اْلَخاِسِرينَ 

 
 يقول لهحمار  علي هللا عليه وسلم رسول هللا صليوالدليل على ذلك حديث معاذ بن جبل قال كنت ردف 

قلُت: هللا  ، قاَل:« يَا ُمَعاُذ، تَْدري َما َحقُّ هللاِ على اْلِعبَاِد؟ وما َحقُّ اْلِعبَاِد على هللاِ؟»له: (ُعفَْيٌر)، قاَل: فقاَل: 

اْلِعبَاِد على هللاِ عزَّ  يُشِرُكوا بِِه شيئًا، َوَحقُ  فإنَّ َحقَّ هللاِ على اْلِعبَاِد أَْن يَْعبُُدوا هللاَ ولَ »َوَر ُسولُهُ أَْعلَُم، قاَل: 

َب َمن ل يُشِرُك بِِه شيئًا شْرُهْم ل تُبَ »النا َس؟ قاَل:  ، قاَل: قلُت: يا َر ُسوَل هللاِ، أَفاَل أُبَشرُ « وجلَّ أَن ل يَُعذِّ

 (فَيَتَِّكلُوا

 التوحيد فضل :  الثالث الدرس

 
 .واآلخرة الدنيا في األمن-1

 المستقيم الصراط إلى التامة الهداية--2
 .: قال تعالى : ) الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم األمن وهم مهتدون ( والدليل على هاتين الفضيلتين

 أن هللا تعالى أوجب على نفسه أن ال يعذب من ال يشرك به شيئا -3

 التوحيد فضائل

 أعظم حقوق هللا على عباده سادسا : التوحيد

 خامسا : التوحيد أساس قبول األعمال

 رابعا : التوحيد أوجب الواجبات

 ثالثا :التوحيد أول الواجبات 

ْوِحيد األمر  عليهم السالم األنبياءِ  جميعِ  دعوةُ  الشرك عن والنهي بالتَّ

 التوحيد أهمية

http://www.mta.sa/
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 عباده الموحدين بأن جعل لهم حقا أوجبه على نفسه تكرما منه وفضال . فلقد تفضل هللا على

بَ  ال أَن وجلَّ  عزَّ  هللاِ  على اْلِعَبادِ  َوَحقُّ  :"وفيه ، ل رضي هللا عنهجب بن معاذ حديث: هذا على والدليل  َمن ُيَعذِّ

ا بِهِ  ُيشِركُ  ال  ."شيئ 

 تكفير الذنوب :-4

 . به جميعات على ذلك فإن هللا إذا شاء غفر له ذنوفمن وحد هللا ولم يشرك به شيئا وما

 َعزَّ  هللاُ  َيقُولُ "  :صلي هللا عليه وسلم هللا َرسولُ  َقالَ  :َقالَ  رضي هللا عنه   َذر   أَبِي حديثُ : هذا على والدليل

ا ُيشِركُ  ال َخِطيَئة   األَْرض بِقَُرابِ  لَقَِينِي وَمنْ  ... َوَجل    .) َمْغفَِرة بمثلها لَقِيُتهُ  بِيشْيئ 

 بالبشر التعلق منأن التوحيد يحرر اإلنسان  -5

 ألجلهم والعمل ورجائهم منهم والخوف بالناس التعلق من اإلنسان يحرر أنه التوحيد فضائل أعظم من

ُف أَْولَِياَءهُ َفاَل َتَخافُوُهْم  } والدليل علي هذا: قول هللا تعالي ْيَطاُن ُيَخوِّ لُِكُم الشَّ
َٰ
َما َذ ْؤِمنِينَ إِنَّ  { َوَخافُوِن إِن ُكنُتم مُّ

 تحريم النار على أهل التوحيد الكامل -6

مه على النار َمن  شهد بالتوحيد، وعمل بمقتضاه، مخلصا  هلل تعالى فإن هللا تعالى يحر 

 :مالك األنصاري رضي هللا عنه أخبره أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال بن عتبان : حديثُ على هذا والدليل

م على النار من قال: ال إله إال هللا؛ يبتغي بذلك وجه هللا ن هللاإ"  ")قد حر 

 ثقله في ميزان العبد يوم القيامة -7

 أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة فالتوحيد

إن نبي هللا " :على هذا: حديث عبد هللا بن عمرو رضي هللا عنهما أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال والدليل

ا حضرته الوفاة قال البنه، إنِّي قاصٌ نوح عليك الوصية: آمرك باثنتين، وأنهاك عن اثنتين،  ا  عليه السالم لم 

 السماوات السبع، واألرضين السبع، لو ُوضعت في كف ه، وُوضعت ال إله إال هللا في آمرك بال إله إال هللا، فإن

 "رجحت بهن ال إله هللا........ الحديث ِكف ه

 جنةدخول ال -8

 بالتوحيد شهد ومن الجنة دخل والموبقات الكبائر واجتناب الطاعات بفعل بمقتضاه وعمل بالتوحيد شهد فمن

به هللا شاء إن ,المشيئة تحت فهو العمل في يرصتق منه وقع  من ,الجنة إلى آله م ولكن ,له غفر شاء إن و عذَّ

 د .التوحي فضل عظم على يدل وهذا ,التوحيد حسنة أجل

شهد أن ال  من":: حديُث عبادة بن الصامت رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم قالعلى هذا لوالدلي

عبُد هللا ورسوله، وكلمتُه ألقاها  إله إال هللا وحده ال شريك له، وأن محمدا  رسول عبده ورسوله، وأن عيسى

 ." ا كان من العملهللا الجنة على م إلى مريم وروح منه، والجنة حق، والنار حق، أدخله

 
 

 التوحيد تحقيق : الرابعس الدر

 

  
 وتكميله والمعاصي، والبدع الِّشرك شوائب من وتخليصه تعالى، هلل العمل إخالص ب يكون التوحيد تحقيق
 .المكروهات وترك السنن بفعل

 
 .ين المقتصدينجب وهو مقام أصحاب اليمتحقيق وا المرتبة  األولى:

 اإلخالص هلل تعالى، وترُك الشرك األكبر الذي ينافي التوحيد بالكلية -1
 ترُك الشرك األصغر الذي ينافي كمال التوحيد الواجب. -2
 المحافظة على الواجبات التي هي من كمال التوحيد الواجب. -3
 يد الواجب.ترك البدع المحرمة التي تنافي كمال التوح -4
 ترك المعاصي التي تقدح في التوحيد وتنقص ثوابه. -5

 مراتب تحقيق التوحيد

 التوحيد بتحقيق المراد

http://www.mta.sa/
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 فضل تحقيق التوحيد :

 من حقق التوحيد دخل الجنة بال حساب وال عذاب 
ُعرضت علي  " :والدليل على ذلك حديث ابن عباس قال: خرج علينا النبي صلى هللا عليه وسلم يوما  فقال

 ورأيت الرجل، والنبي معه الرجالن، والنبي معه الرهط، والنبي ليس معه أحد، عل يمر النبي معهاألمم، فج
انظر فرأيت سوادا   :سوادا  كثيرا  سد األفق، فرجوت أن يكون أمتي، فقيل: هذا موسى وقوُمه، ثم قيل لي

فقيل: هؤالء أمتك، ومع هؤالء  كثيرا  سد األفق، كثيرا  سد األفق، فقيل لي: انظر هكذا وهكذا، فرأيت سوادا  
ق الناس ولم ُيبين لهم، فتذاكر أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم سبعون ألفا  يدخلون الجنة بغير حساب  فتفر 

أبناؤنا، فبلغ النبي صلى هللا  فقالوا: أما نحن فولدنا في الشرك، ولكنا آمنا باهلل ورسوله، ولكن هؤالء هم
فقام عكاشة بن  "يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون ال يتطيرون، وال يسترقون، وال هم الذين" :عليه وسلم فقال

 سبقك بها عكاشة" :فقال آخر فقال: أمنهم أنا؟ فقال "نعم "محصن فقال: أمنهم أنا يا رسول هللا؟ قال

 
 االستقامة على التوحيد واجتناب الشرك صغيره وكبيره -1
  .كل على هللا تعالى صدق التو -2
 .ترك التطير-3
 .ترك االسترقاء -4

 .ترك االكتواء-5
 الموحِّدين المؤمنين دار الجنة :الخامس   الدرس

 
مها هللا تعالى على المشركين الجنة  ال يدخلها إال أهل التوحيد، وقد حر 

  
 يدخلون الجنة بغير حساب وال عذاب الذين -1

 بكمال التوحيد المستحب الموحدون الذين حققوا التوحيد، بأن جاءوا بالتوحيد الواجب، وأتبعوه :هم وهؤالء
ة بغير عذاب، لكن قد يحاسبون حسابا  يسيرا   الذين -2  يدخلون الجن 

 الذين حققوا التوحيد الواجب، ولكن عليهم بعض الذنوب، فيحاسبون عليها حسابا   الموحدون :هم وهؤالء
 .يرا ، ثم يغفر هللا لهم، ويدخلهم الجنة بغير عذابيس
 يدخلون الجنة بعد الحساب والعذاب الذين-3

 الذين عليهم ذنوب ومعاص دون الشرك، ولم يغفرها هللا تعالى، ولم يكن عندهم من الموحدون :هم وهؤالء
ومصيرهم بعد ذلك إلى  ،الحسنات القدر الكافي لمحو هذه الذنوب، فيدخلون النار حتى يتطهروا من ذنوبهم

 .الجنة

 
 

 

 تحقيق مستحب وهذا مقام السابقين المقربين المرتبة  الثانية:

 التوحيدفضل  الصفات التي البد من تحققها لنيل هذا

 بالتوحيد وَعالقتها الشرعية المخالفات

 أصناف الموحدين في دخول الجنة

http://www.mta.sa/
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 والفطرة التوحيد :  السادس الدرس

 

 
األصل أن هللا خلق اإلنسان على التوحيد، والشرك طارئ عليه، وهللا جل  وعال خلق الناس حنفاء غير 

 :مشركين به، ومما يدل على ذلك
ا يعبد هللا وحده ال شريك له، وعلَّم أبناءه التوحيد. قال أن أبا -1 كان »ابن عباس :  البشر وهو آدم كان نبي  

 ".بين آدم ونوح عشرة قرون، كلهم على اإل سالم 
به، قال هللا  شر على الفِطرة وهي: فِطرة اإل سالم فخلقهم موحدين غير مشركينأن هللا تعالى خلق الب -2 

لَِك ا َفأَقِمْ }  تعالى:
َٰ
ِ ۚ َذ اَس َعلَْيَها ۚ اَل َتْبِديلَ لَِخْلِق هللاَّ ِ الَّتِي َفَطَر النَّ يِن َحنِيف ا ۚ فِْطَرَت هللاَّ ِكنَّ َوْجَهَك لِلدِّ ُم َولََٰ يُن اْلَقيِّ لدِّ

اِس اَل َيْعلَُمونَ   .{ أَْكَثَر النَّ
 
 

 المعتقدات التي تضاّد التوحيد :  السابع الدرس
 

 

 
رت ِمن َنت  جاءت النصوص في الكتاب والسنة في بيان ما يضادُّ التوحيَد إجماال  وتفصيال ، فحذَّ الشرك، وبيَّ

  صَوَره
 التوحيد تضاد التي المعتقدات أهم
 عدم البراءة ِمن كل ما ُيعبد من دون هللا -1
 تعالى هللا غير ُدعاء -2
 هللا كمحبة هللا غيرِ  محبة -3
 .الحالل تحريم أو الحرام تحليل في هللا غير طاعة -4
 

 

 التوحيد إلى الدعوة   :الثانية الوحدة

 الدعوة إلي التوحيد أوال : الثامن  الدرس

 
 .الضالل من لينقذه هللا لسبيل غيره يدعوَ  أن فينبغي التوحيد، حقيقة المسلم علم ذا

 والدليل على ذلك:
 {. ادع إلى سبيل ربكول هللا تعالى: } ق

 الناس إليه ُيدَعى أن يجب ما أول هو التوحيد

 
 هما: شرطان التوحيد إلى الدعوة أعظمه ومن الصالح، العمل لقبول يشترط
 .دعوته في هلل اإلخالص :األول الشرط
 .هللا لرسول المتابعة :الثاني الشرط

 
 أن التوحيد هو أول الواجبات. - 1
 أن التوحيد هو مفتاح الدخول في اإلسالم. - 2
 أن هللا تعالى ال يقبل أي عمل وإن كان في ظاهره صالحا  إال بالتوحيد. - 3
 أن الدعوة إلى التوحيد هو منهج األنبياء والمرسلين عليهم السالم. - 4
 
 

 التوحيد إلى الدعوة شروط

 أهم أسباب الدعوة بالتوحيد:

 التوحيد إلى ةالدعو وجوب

 التوحيد يضادُّ  ما معرفة أهمية

 اإلنسان مفطور على التوحيد

http://www.mta.sa/


 / الجو            www.mta.sa              مؤسسة التحاضير الحديثة

0558396006 
 

 8 

 

 دعوة إلى التوحيدفضل ال :التاسع   الدرس

 
 الدعوة إلى التوحيد وظيفة الرسل عليهم السالم أن .1
 أحسنها و األعمال أفضل التوحيد إلى الدعوة أن .2

 أن غير أجره، من مثل فله الصالحات من يعمله ما فكل اإلسالم إلى شخص يديه على اهتدى من نأ .3
ا المدعو هذا أجر من ينقص  شيئ 

 .جهنم نار من لهم إنقاذ و للناس رحمة التوحيد إلى الدعوة أن .4
 .الكثير المال ِمن خيرٌ  اإلسالم إلى واحد شخص هداية أن .5

 
 على غيره وُيؤثره وتكون لمن يريد الحق :بالحكمة الدعوة .1
وآثره وتكون دعوته الدعوة بالموعظة الحسنة: لمن يشتغل بالباطل، لكنه لو عرف الحق اتبعه  .2

 بالترغيب والترهيب.
 وتكون للمعاند والمعارض للحق :بالتي هي أحسن المجادلة .3

َك بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة ۖ َوَجاِدْلُهم بِالَّتِي : "والدليل علي هذه المراتب قول هللا تعالي اْدُع إِلَىَٰ َسبِيِل َربِّ
َك   " ُهَو أَْعلَُم بَِمن َضلَّ َعن َسبِيلِِه ۖ َوُهَو أَْعلَُم بِاْلُمْهَتِدينَ ِهَي أَْحَسُن ۚ إِنَّ َربَّ

 

 عليهم السالم  األنبياء سبيل التوحيد إلى الدعوة :العاشر   الدرس

 وأتباعهم

 

 .الشرك :عنه نهوا ما وأول التوحيد، :هو األنبياء إليه َدَعا ما أول
اُغوتَ َولََقْد َبَعْثَنا فِ قال هللا تعالى: }  َ َواْجَتنُِبوا الطَّ ُسوال  أَِن اْعُبُدوا هللاَّ ة  رَّ  { ي ُكلِّ أُمَّ
َه إاِلَّ أََنا َفاْعُبُدونِ قال هللا تعالى: }  ُه اَل إِلََٰ ُسول  إاِلَّ ُنوِحي إِلَْيِه أَنَّ  .{ َوَما أَْرَسْلَنا ِمن َقْبلَِك ِمن رَّ
 ذ الشِّركهللا عليه وسلم إلى التوحيد ونب ىدعوة النبي صل

 نبي صلى هللا عليه وسلم من القرآن الكريم وأمر به قوله تعالى:لكان من أوائل ما نزل على ا - 1
ثِّرُ } َها اْلُمدَّ َك َفَكبِّرْ  قُْم َفأَنِذرْ  َيا أَيُّ ْجَز َفاْهُجرْ  َوثَِياَبَك َفَطهِّرْ  َوَربَّ  {َوالرُّ
 

 المراد بها الكلمة
َك َفَكبِّرْ   بالتوحيد مهعظِّ       َوَربَّ

 الشرك ِمن أعمالَك طهِّر َوثَِياَبَك َفَطهِّرْ 

ْجَز َفاْهُجرْ   عنه وابتعد الشركَ  اهُجر َوالرُّ

رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بصر عيني بسوق ذي  :(2) لي رضي هللا عنهيِ قال ربيعُة بن عباد الد   - 2
اُس قُولوا: ال إله "  المجاز، يقول:  عليه، فما ويدخلُ في فجاجها، والناس ُمتقصفون ا"إال هللاُ ُتفلحويا أيها الن 

 .")ُتفلحوا :أيها الن اُس قُولُوا: ال إله إال هللاُ  " :رأيت أحدا  يقولُ شيئا ، وهو ال يسُكُت، يقول

 
  إلى يوم القيامة السالم عليهم اءنبيالواجب على جميع أتباع األ

ِ َوَما أََنا ِمنَ  تعالي: } قال هللا َبَعنِي ۖ َوُسْبَحاَن هللاَّ ِ ۚ َعلَىَٰ َبِصيَرة  أََنا َوَمِن اتَّ ِذِه َسبِيلِي أَْدُعو إِلَى هللاَّ  قُلْ َهَٰ
 محمد أخبر الناس أن هذه هي طريقتك، وهي الدعوة إلى هللا تعالى على بصيرة : ياوالمعني{ اْلُمْشِرِكينَ 

ه هللا تعالى عن الشرك ليبين أن : المعروالبصيرة هي فة اليقينية التي يميُز بها بين الحق والباطل، ثم نز 
 دعوته قائمة على التوحيد، ونفي الشرك.

  عليه وسلمهللا ىالدعوة إلى التوحيد هي سبيل اتباع النبي صل

 هللا إلى الدعوة مراتب

 منها كثيرة، فضائل التوحيد إلى للدعوة
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 الشهادتان   :الثالثة الوحدة

 الشَهاَدتانِ، ومعنى شهادة أن ال إله إال هللا :  الحادي عشر الدرس

 

 
 هما قول: ) أشهد أن ال إال إله هللا، وأشهُد أن  محمدا  رسولُ هللا( الشهادتان

 معنى الشهادة:
 اإلقرار واالعتراف :الشهادة هي 

 
 ( الشَّهادتان هما الركن األول من أركان اإلسالم.1
 ,بالشهادتين ينطق حتى البرِّ  أعمال من غيرها أو حج أو زكاة، أو صالة، من أحد عمل هللا يقبل ال( 2

 .عمل كل لقبول شرط اإلسالم فإن

 
د شخص إسالم يصحُّ  ال ألنَّه بالشهادتين؛ النطق اإلسالم في الدخول أراد من على يجب  معناهما اعتقاد بمجرَّ
 .كالَخَرس ,يمنعه مانع يوجد لم ما ,بهما النطق دون

 والدليل على هذا:
 : ابن عمُر رضي هللا عنهما أن  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال ديثح 
ا أن و هللا إال إله ال أن تشهد أن السالما"   ."هللا رسول محمد 

 معنى أشهد أن ) ال إله إال هللا(:
 .له، وأنفي وأُبطل كل معبود  سواه أُقرُّ وأعترُف وأوقُن أنه ال معبود بحق إال هللا تعالى وحده ال شريك

 أركان شهادة أن ) ال إله إال هللا(
 

 الركن األول: الن فيُ 
 

دون هللا  نفي صحة جميع المعبودات التي ُتعبد من :والمعنى "ال إله " في جزئها األول، وهو قولناوهو 
 .تعالى

 الركن الثاني: اإلثباتُ 
، وهو هللا تعالى.في جزئها الثاني، وهو قولنا ) إال هللا وهو  ( والمعنى: أُثبت معبودا  واحدا  بحق 
ا} " :هللا تعالى قال َ َواَل ُتْشِرُكوا بِِه َشْيئ   { َواْعُبُدوا هللاَّ

 اآللهة الباطلة فتنفي جميع "ال إله " نفي بمعنى "َواَل ُتْشِرُكوا " قوله ففي 
 لوهية الحقة هلل وحده.وفي قوله " َواْعُبُدوا" إثبات بمعنى " إال هللا" فتثبت األ 
 ا " نكرة في سياق النهي فتعم كل شيء، ال نبيا  وال وليا  وال صالحا  وال قبرا  وال ضريحا   وقوله " َشْيئ 

 .وال غيرها

 
 حٌق إال هللا تعالى، ال معبودمعناها:  ، فيعلُم قائلُها ما أثبتت وما نفت، فيعلُم أنالعلم بمعناها الُمنافي للجهل( 1

 .وأن كل ما سواه من اآللهة باطلٌ 

 .المنافي للشك والتردد بها اليقين(2
 .اإلخالص المنافي للشرك( 3
 .( الصدق في قولها المنافي لقولها كذبا  4
 .( محبتها المنافي لبغضها وبغض ما دل ت عليه5
 .معناها المنافي للترك واالستكبار( االنقياد ل6
 .ا ولمعناها المنافي للرد( القبول له7

 شروط  شهادة أن ) ال إله إال هللا(

 مكانة الشَّهادتين

 المراد بالشَّهادتين

 حكم النطق بالشَّهادتين
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 معنى شهادة أن محمدا رسول هللا :الثاني عشر   الدرس
 

 
 أقر واعترف وأوقن أن محمدا رسول هللا أرسله إلى جميع الثقلين.

  
 اإليمان بأنه مرسل من هللا تعالى -1
 الشهادة له بالرسالة -2
 اعتقاد عموم رسالته  -3
 أنه خاتم النبيين -4

 
 به أَخبر ما جميع في تصديقه (1
 طاعته فيما أمر به، ونهى عنه (2
 شرعُه صلى هللا عليه وسلم متابعته صلى هللا عليه وسلم بأن ال ُيعبد هللاُ تبارك وتعالى إال بما (3
 محبته صلى هللا عليه وسلم (4
 في جميع األمور صغيرها وكبيرها صلى هللا عليه وسلم هالتحاُكم إلي (5
 تعظيم سنته صلى هللا عليه وسلم واالهتمام بها (6
 تجنب إطرائه صلى هللا عليه وسلم والغلو فيه (7
 .الشهادة له صلى هللا عليه وسلم بأنه بلغ الرسالة، وأدى األمانة، ونصح األمة (8

 

 وأنواعه الشرك حقيقة  :الثالث عشر   الدرس

 
 لغة : التسوية وشرعا : جعل شريك مع هللا تعالى 

 أنواع الشرك :
 الشرك األكبر :هو جعل شريك مع هللا تعالى في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته

 :مثل
 اعتقاُد أن غير هللا يمكنه التصرف في الكون. -1
 واألنبياء، أو األولياء.دعاء غير هللا، مثل: دعاء المالئكة، أ -2
 .الذبُح لغير هللا -3

 الشرك األصغر :هو ما ورد في الكتاب والسنة تسميته شركا ولم يصل إلى حد الشرك األكبر 
 :مثل 
 الحلف بغير هللا. -1
 قول: ما شاء هللا وشئت. -2
 قول: لوال هللا وفالن. -3

 

 

 تعريف الشرك

 الفرق بين الشرك األكبر واألصغر

 مقتضيات شهادة أن محمدا رسول هللا :

 ما تتضمنه شهادة أن محمدا رسول هللا :

 سول هللامعنى أشهد أن محمدا ر
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 اِلشرك خطر :الرابع عشر   الدرس

 

  
نبِ  حديث : والدليل على ذلك  عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال: سألُت النبي صلى هللا عليه وسلم: أي الذ 

 ."أن تجعل هلل ندا  وهو خلقك " :أعظم عند هللا؟ قال

 
 هو نوعان:و وضع الشيء في غير موضعه :الظلم

 .اإلنسان غيره من إنسان أو حيوان ُظلم النوع األول:
 ُظلم اإلنسان نفسه  النوع الثاني:

 
 .أن يتوب من الشرك قبل موته توبة صحيحة، فهذا يتوب هللا عليه 
 .أن يموت على الشرك، فهذا ال يغفر هللا له 

 
 ت وهو يشرك باهلل تعالى شركا  أكبر فهو في النار خالدا  مخلدا  فيها،ما من
من مات :  "حديث عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال: على ذلك والدليل 

 ."وهو يدعو من ُدون هللا ندا  دخل النار

 
 .شرك األكبر فهو من أهل النار ولو كان من أعبد الناسمات وهو يشرك باهلل ال فمن

 
ا"  وصف هللا تعالى الشرك بأنه افتراء عظيم، فقال تعالى: ا َعِظيم  ِ َفَقِد اْفَتَرىَٰ إِْثم     "َوَمن ُيْشِرْك بِاهللَّ

 ين، هما أشد أنواع الكذب واالفتراء:وإنما كان افتراء  إلثم عظيم، ألنه اشتمل على أمرين خطيرين كاذب

 
قد ابتعد عن رحمة  كونه ضالال  بعيدا : أنه بالشرك قد ابتعد عن الحق والهدى بعدا  شديدا ، وبهذا يكون وسبب

 .هللا ومغفرته، فال ُيرجى لصاحبه رحمة وال مغفرة

 
 من حيُث دخول النار أو الجنة وعدُمه ثالث مراتب صاةوالعُ  المشركون

 المرتبة األولى: 
 الذين ال يدخلون الجنة أبدا  ويخلدون في النار، وهم: من وقعوا في الشرك األكبر، ولم يتوبوا منه.

 : المرتبة الثانية
 يتوبوا منه. الذين يدخلون الجنة بعد تطهيرهم أو الموازنة، وهم: من وقعوا في الشرك األصغر، ولم

 المرتبة الثالثة: 
الذين يدخلون الجنة بعد التطهير أو مغفرة أرحم الراحمين، وهم: من عندهم معاص  دون الشِّرك، وماتوا 

 ُمصرين عليها لم يتوبوا منها.
 

 الشرك من الحَذر   :الخامس عشر   الدرس

 
 وجوب الحذر من الشرك:

 مراتب المشركين والعصاة

 الشِّرك ضالل بعيد

 الشرك افتراٌء عظيمٌ 

 رك عملال ينفع مع الش

 دَخلَ  الشرك على مات من
 النار

 الشرك أعظم أنواع الظلم

ا مات لمن تعالى هللا يغفر ال  :مشرك 

 أعظم الذنوب الشرك
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إليه  المفضية ويحذر من الوقوع فيه، ويتجنب جميع األسبابعلى المسلم أن يخاف الشرك على نفسه،  يجب 
 بأنواعها الشركية من البدع والوسائل
 ومما يدل على ذلك:

ه عن خليله إبراهيم عليه السالم أنه قال: -1  َواْجُنْبنِي َوَبنِيَّ أَْن َنْعُبَد األَْصَناَم{} قول هللا تعالى فيما قص 
 .الوقوع فيه أن يقع في الشرك، فمن دونه بمراتب أولى بالخوف من كان الخليل عليه السالم يخاف فإذا
  كثرة وقوع الشِّرك 

ْشِرُكونَ }  :تعالى هللا قول والدليل بكثرة، الناس في يقع الِّشرك ِ إاِلَّ َوُهم مُّ  { َوَما ُيْؤِمُن أَْكَثُرُهم بِاهللَّ

 
لناس من خلط اإليمان بشيء من أنواع الشِّرك، والواجب ترك الشرك كله صغيره إنكار ما يفعله كثير من ا -1

 وكبيره.
 أن الواقع في هذا العمل السيئ كثير من الناس، فواجب على المسلم الحذر أن ال يكون من هؤالء الكثير. -2

 
األنصاري رضي  وع في الشرك، فعن محمود بن لبيدالنبي صلى هللا عليه وسلم يخاف على أمته من الوق كان

، قالوا: وما "الشرك األصغر إن  أخوف ما أخاف عليكم " :هللا عنه أن  رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال
اُس بِأعمالهم " :الشِّرك األصغر يا رسول هللا؟ قال  :الرياُء، يقولُ هللاُ عز وجل لهم يوم القيامة، إذا ُجزي النَّ

نياذهب  .ا فاُنظُروا هل تجدون عندهم جزاءوا إلى الذين كنتم ُتراُءون في الدُّ
 

 الرُّبوبيَّة في الشرك :السادس عشر   الدرس

 

 
 .ربوبيته في تعالى هللا مع شريك   َجْعلُ 
 مثل:
 اعتقاُد وجود خالق مع هللا تعالى. -1
 تصرف في الكون غير هللا تعالى.اعتقاُد أن ألحد القدرة على ال -2
 اعتقاد أن ألحد القدرة على النفع والضر غير هللا تعالى. -3
 اعتقاُد أن أحدا  يعلم الغيب غير هللا تعالى. -4

 
 .شرٌك أكبٌر مخرٌج من ملِة اإلسالم

 ا
 نه، وتسيير أموره.تدبير الكون هو: التصرف في شؤو

ومن ذلك: طلوع الشمس، وغروبها، وجريان القمر في منازله، وإنزال المطر أو حبسه، واإلحياء واإلماتة، 
 وإجراء األرزاق على العباد.

المنتسبة لإلسالم أن لبعض األولياء أو الصالحين أو األئمة التصرف في  تعتقد بعض الفرق الضالة الغالية
 .فإن الذي يدبر الكون هو هللا جل في عاله ،شرك أكبر في الربوبية وهذاالكون وتدبيره، 

 إقرار مشركي العرب بتوحيد الربوبية
 كان عامة مشركي العرب ُيقرون بربوبية هللا تعالى كما أخبر هللا تعالى عنهم في آيات كثيرة:

نْ  َولَئِن َسأَْلَتُهم} قال هللا تعالى: " -1 َماَواتِ  َخلَقَ  مَّ َر الشَّْمسَ َوا السَّ ُ َفأَنَّى  أْلَْرَض َوَسخَّ َواْلَقَمَر لََيقُولُنَّ هللاَّ
 { ُيْؤَفُكونَ 

 اإلقرار بتوحيد الربوبية ال يكفي للدخول في اإلسالم

 هلل وحده هو الذي يدبر الكون

 حكم الشِّرك في الربوبية

بوبيَّة في بالِشرك المراد  الرُّ

خوف النبي صلى هللا عليه 
 وسلم على أمته من الشِّرك

 وفي اآلية الكريمة فائدتان
 مهمتان

http://www.mta.sa/
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والمال، وذلك أنه البد مع اإلقرار بتوحيد الربوبية من اإلقرار بتوحيد  والنجاة يوم القيامة، وعصمة الدم
 وحده ال شريك له، وترك عبادة ما سواه من اآللهة الباطلةوعبادة هللا  األلوهية،
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 األلوهيَّة في الشرك :السابع عشر   الدرس

 

 
 .تعالى صرُف شيء من العبادة لغير هللا

 : مثل
عظيم هللا تعالى محبُة أحد  مثل محبة هللا تعالى، أو أكثر من حبته، بحيث يخضع له، ويتذلل له، ويعظمه كت -1

 أو أكثر.
 الخوُف من غير هللا تعالى في أمر ال يقدر عليه إال هللا. -2
 رجاُء غير هللا تعالى فيما هو من خصائص هللا تعالى. -3
 التوكلُ على غير هللا في األمور التي ال يقدر عليها إال هللا. -4
 دعاُء غير هللا تعالى. -5

  
 .ملة اإلسالم من مخرج  ٌك أكبرُ شر

 .الشرك في األلوهية هو أكثر شرك الجاهلية
هو الشرك في األلوهية، وسبب ذلك: أنهم اتخذوا مع هللا تعالى آلهة  كان عامة شرك المشركين في الجاهلية

ويذبحون لهم  هللا بأنواع من العبادة، فيدعونهم من دون هللا، ويستغيثون بهم من دون هللا، يعبدونهم من دون
 من دون هللا ويقربون لهم القرابين

 بعثوا بالدعوة إلى توحيد األلوهيةعليهم السالم جميع األنبياء
للدعوة إلى توحيد األلوهية، والنهي عن الشرك في األلوهية، كما عليهم السالم  أرسل هللا تعالى جميع الرسل

اُغوتَ َولََقْد َبَعْثَنا فِي ُكلِّ أُمَّ } "قال هللا تعالى:  َ َواْجَتنُِبوْا الطَّ ُسوال  أَِن اْعُبُدوْا هللاَّ  . {ة  رَّ
 وبيان علي ذلك :

 
 

 الشرك في األلوهيةحكم 

 لوهيةالمراد بالشِّرك في األ

http://www.mta.sa/
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  حماية   :الثامن عشر   الدرس
ّ
 للتوحيد صلي هللا عليه وسلمِ  النبي

 
من دون هللا تعالى، فعن  لئال يكون ذلك ذريعة ووسيلة لعبادته نهيه صلى هللا عليه وسلم عن اتخاذ قبره عيدا  

ال تجعلوا بُيوتُكم قُبورا ، وال تجعلوا  " :هللا عليه وسلم صلى قال: قال رسول هللا هللا عنه رضي أبي هريرة
 .”صالتكم ُتبلغني حيُث كنتم قبري عيدا ، وصلُّوا علي  فإن  

 وقد دل  الحديث على مسائل منها:
 ليه على وجه مخصوصوسلم عيدا ، بأن يعتاد المجئ إ تحريم اتخاذ قبر النبي صلى هللا عليه .1
 هللا عليه وسلم فمن باب أولى أن يكون حراما  في جميع القبور إذا كان هذا حراما  في قبر النبي صلى .2
 الدعاء والصالة عندها؛ ألن ذلك نوع من اتخاذها عيدا   تحريم قصد القبور والمشاهد ألجل .3
حل إلى قبره صلى هللا .4 والمشاهد؛ ألن ذلك من اتخاذها  عليه وسلم أو غيره من القبور تحريم شد  الر 

 .أسباب اإلشراك بها عيدا ، وهو من أعظم
أي: ال تعطلوها من الصالة فيها والدعاء  "ال تجعلوا بُيوتكم قُبوراُ  " :هللا عليه وسلم صلى قوله .5

إشارة إلى أن القبور ليست موضعا  للصالة والدعاء  والقراءة، فتكون بمنزلة القبور، وفي هذا
 والعبادة

يعني: أن ما ينالني  "وصلُّوا علي  فإن صالتُكم تبلغني حيث ُكنتم" :صلى هللا عليه وسلم  قوله -ح .6
حاجة لكم إلى اتخاذه عيدا   منكم من الصالة والسالم يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم عنه، فال

 تتنابونه وترددون إليه ألجل ذلك

 
 

الل هم ال تجعل قبري وثنا ، لعن هللاُ قوما  " :النبي صلى هللا عليه وسلم قال أن هللا عنه رضي فعن أبي هريرة
 ".اتخذوا قُُبور أنبيائهم مساجد

 
ا رجع  أن ه هللا عنه رضي لعبادته من دون هللا تعالى، فعن ُمعاذ بن جبل حتى ال يقعوا في تعظيمه المؤدي لم 

ُكنُت  لو " :يسجُد بعُضهم لبعض، أفال نسُجُد لك؟ قال (2) ، قال: يا رسول هللا، رأيت رجاال  باليمنمن اليمن
، ألمرُت المرأة أن تسجَد لزوِجها  آمرا  بشرا  يسجُد لبشر 

 
هللا تعالى، فعن عبد هللا  وذلك لئال يبلغ بهم ذلك إلى عبادته من دون ،وهو: المبالغة في مدحه والثناء عليه

: سمعُت النبي صلى هللا عليه على المنبر يقول رضي هللا عنه  سمع ُعمر أنه هللا عنهما رضي بن عباس
ما أنا عبُدهُ، فقولوا: عبُد هللاِ  ال" :وسلم يقول  ."ورُسولُهُ  ُتطُروني كما أطرت الن صارى ابن مريم، فإن 

 المدائح النبوية ثالثة أنواع:
 هللا عنهم رضي مشروعة: وهي التي ليس فيها غلو، مثل مدائح الصحابةمدائح  .1
مة، وهي التي فيها غلوٌ  .2  ال يصل إلى الشرك مدائُح محر 
  يصل إلى درجة الشرك باهلل تعالى مدائح شركيٌة، وهي التي فيها غلوٌ  .3

 
 في وفد بني عامر إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : انطلقتُ عنه قال عن عبد هللا بن الشِّخير رضي هللا

يُد هللاُ تبارك وتعالى " :سيدنا، فقال فقلنا: أنت قُولوا  " :طوال ، فقال ظمناعقُلنا: وأفضلنا فضال ، وأ "السِّ
ر ذلك ث ”)(1 وال يستجرينُكُم الشيطانُ  بقولكم، أو بعض قولُِكم، الثا ، وفي رواية: أنه صلى هللا عليه وسلم كر 

يُد هللاُ  :فقال يُد هللاُ، السَّ يُد هللاُ، السَّ  ففي هذا حماية لجانب التوحيد وسد الطرق المفضية للشرك ”(2) السِّ
 نهيه صلى هللا عليه وسلم أن يرفعوه فوق منزلته التي أنزله هللا تعالى

فقال  ، وخيرنا وابن خيرناسيدنا وابن سيدنا يا ُمحمد يا " :أن رجال  قال هللا عنه رضي عن أنس بن مالك
تستجرينكم الشياطين، أنا محمُد بُن عبد  يا أيها الناس قولوا بقولكم، وال " : رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 .”  أُحبُّ أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلنيها هللا هللاِ، أنا عبُد هللاِ ورسولُُه، وما

 إنكاره صلى هللا عليه وسلم على من بالغ في إطرائه

  عليه وسلم عن إطرائهنهيه صلى هللا

 نهيه صلى هللا عليه وسلم عن السجود له

 دعاؤه صلى هللا عليه وسلم أن ال يجعل هللا قبره وثنا  أو عيدا  
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 .األمة ذهه في الِّشرك وقوع :التاسع عشر   الدرس

 
 .يقع فيه وإن لم يشعر معرفة الشرك، ألن من َجهله فهو حرٌي أن

 فيه الحذر من الشِّرك، والخوف من الوقوع
 الدعوة إلى التوحيد، والتحذير من الشرك

 :الدليل على هذا
اليذهب الليل والنهار ” يقول : عن عائشة رضي هللا عنها قالت : سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

ُهَو الَِّذي أَْرَسلَ َرُسولَُه ” فقلت يارسول هللا : إن كنت ألظن حين أنزل هللا : ”. حتى تعبد الالت والعزى 
يِن ُكلِِّه َولَْو َكِرَه اْلُمْشِرُكوَن  ه سيكون من ذلك إن” أن ذلك تاما ؟ قال  (1)بِاْلُهَدىَٰ َوِديِن اْلَحقِّ لُِيْظِهَرهُ َعلَى الدِّ

ماشاء هللا ، ثم يبعث هللا ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان ، فيبقى من الخير فيه 
 (2“ )فيرجعون إلى دين آبائهم

 وقوع الشرك في األمم السابقة واتباع هذه األمة لهم
وقد أخبر النبي صلى هللا عليه وسلم بأن  وقوع الشرك في األمم السابقة، أخبر هللا تعالى في كتابه الكريم عن

الواجب عينا  سوف تتبع سنن األمم الماضية، فيلزم من هذا وقوع الشرك في هذه األمة، فلهذا كان هذه األمة
 الحذر منه

 

 
ا َتَر إِلَى أَلَمْ قال هللا تعالى:" -1 اُغوِت َوَيقُولُوَن لِلَِّذيَن َكَفُروا  ُيْؤِمُنوَن بِاْلِجْبتِ  اْلِكَتابِ  ِمنَ  الَِّذيَن أُوُتوا َنِصيب  َوالطَّ

ُؤاَلِء أَْهَدىَٰ ِمَن الَِّذيَن آَمُنوا َسبِيال  
 (1)" َهَٰ

 والجبت: كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر
 والطاغوت: الشيطان.

 فائدة معرفتنا بوقوع الشرك في هذه األمة
رك، فما دام أنه قد أخبر النبي صلى هللا عليه وسلم بوقوعه فالبد أنه سيقع، الحذُر من الوقوع في الش -1

 وهذا يجعلنا نحذر من أن نقع فيه.
تحذير الناس من الوقوع فيه، فإن الشرك ال يمكن أن يقع في األمة إال بسبب الجهل، وليس المراد الجهل  -2

ين  .بالقراءة والكتابة، وإنما الجهل بحقيقة الدِّ

 والدليل على وقوع الشرك في األمم الماضية:

إخبار النبي صلى هللا عليه وسلم بوقوع الشِّرك 
 في هذه األمة:
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 على من زعموا أن الشرك ال يقع في هذه األمة، وبنوا على هذا الفهم الخاطئ أن كل مظاهر الشرك الردُّ  -3
 .التي وقعت في األمة على مر التاريخ
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