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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   ،راسي وتوصيل المعلومة بطريقة مبسطة وممتعةوذلك لإلسهام في زيادة التحصيل الد

  ال يغني عن الكتاب المدرسي.

 تلخيص جميع المواد

 مقررات( -بتدائي ومتوسط وثانوي فصليا)

 

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

  ن التفصيل الجيد، دون الواردة بالكتاب الدراسي، بنوع مالموضوعات 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

 حتوياته.وكل مالتلخيص 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


 0558396006/  الجو            www.mta.sa          مؤسسة التحاضير الحديثة
 

 3 

 

  بطالن عبادة كل من سوى هللا   :األولي الوحدة

 ن عبادة غير هللابطال :األول  الدرس

 
تعالى فعبادته باطلة؛ ألنه ال يستحق العبادة إال من اتصف بصفات الكمال  كل إله ُعبِد أو ُيعبُد من دون هللا

 "وعال جلَّ  هللا" :وانتفت عنه صفات النقص كلها، وهذا ال يكون إال في إله واحد هو المطلق،
 

 
 
 الصفة األولى: القدرة على الخلق واإليجاد -1
 الصفة الثانية: القدرة على النُّصرة والنفع والضر -2
 الصفة الثالثة: أن يكون له الملُك الكاملُ والتصرُف المطلُق على جميع األشياء -3
 لى إجابتهمالصفُة الرابعُة: السمع الواسع الذي يسمع به جميع من يدعوه، مع القدرة ع -4
 الصفة الخامسة: العلم الكامل الذي ال يعتريه نقص -5
 

 
المكانة والقوة فهو عبد هلل تعالى مخلوق مدبر، ال يملك لنفسه  كل من في السموات واألرض مهما بلغ من

اإِن ُكلُّ َمن فِي اقال هللا تعالى: }  !فكيف يملك لغيره؟ اوال ضر   انفع   ِن َعْبد  ْحَمَٰ َماَواِت َواأْلَْرِض إاِلَّ آِتي الرَّ  { لسَّ
 

 هلل تعالى احقيقي   اوال في العقول السليمة، وال األذهان المستقيمة أن يكون أحُد شريك   ,الشرع فال يصح في
 

 بطالن عبادة األنبياء عليهم السالم الدرس الثاني :

 

 
 م.نوح عليه السال .1
 براهيم عليه السالم.إ .2
 موسى عليه السالم. .3
 عيسى عليه السالم. .4
 .صلى هللا عليه وسلممحمد  .5

  
أفضل الناس وسادة البشر، فال أحد من البشر أفضل من أنبياء هللا ورسله  األنبياء والرسل عليهم السالم هم

ُ  . قال هللا تعالي : }رسالته إلى الناس السالم، وقد اختارهم هللا تعالى لحمل عليهم
اْلَماَلئَِكِة  َيْصَطفِي ِمنَ  هللاَّ

َ  ۚ   ُرُسال  َوِمَن النَّاسِ 
 {. َسِميٌع َبِصيرٌ  إِنَّ هللاَّ

 
 :على أسس منهاقامت 

 مختلفة، جميع األنبياء دعوتهم واحدة وشرائعهم .1

 وحده، وتوحيده جميع األنبياء يدعون لعبادة هللا .2

 منه ويحذرون جميع األنبياء ينهون عن الشرك .3

 نشورا وال حياة وال اتعبد من دون هللا ال تنفع وال تضر وال تملك موت   جميع األنبياء بينوا أن اآللهة التي .4

 إال من هللا تعالى اأجر   جميع األنبياء ال يطلبون على دعوتهم .5

 الدين جميع األنبياء أمرهم هللا بإقامة .6

 

 

 

 األنبياء عليهم السالمدعوة 

 كل من سوى هللا فهو عبد هلل

الصفات التي يجب توفرها فيمن يستحق 

 العبادة

 بطالن اآللهة التي تعبد من دون هللا

 مكانةُ األنبياء عليهم السالم

 من األنبياء خمسة أسمَّي

 السالم عليهم

http://www.mta.sa/
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 أن األنبياء عليهم السالم عباد من عباد هللا عز وجل. .1

 ا إلى عبادة هللا وحده.أن جميع األنبياء عليهم السالم جاؤوا يدعون الناس جميع   .2

 ا من دونه.أن هللا تعالى حذر من عبادة األنبياء عيهم السالم واتخاذهم أرباب   .3

 

 ن عبادة نبي هللا عيسى ابن مريم عليهم السالمبطال :  الثالث الدرس

 
أن هللا خلقه بأمره من غير أب، حيث أرسل جبريل عليه السالم إلى مريم فنفخ فيهافحملت بعيسى باذن  .1

 هللا.

 .وحده هللا هللا لهداية بني إسرائيل والدعوة إلى عبادة ورسوله، وأرسله أنه عبد هللا .2

 أحد أولي العزم من الرسل أنه .3

برسالة خاتم األنبياء والمرسلين محمد صلى  الرسالة موسى عليه السالم ومبشر   اأن هللا أرسله مصدق   .4

 وسلم هللا عليه

 .التوراة في وجعل فيه الهدى والنور ومصدقا لما أنزل عليه االنجيل أن هللا .5

 .إليه هللا رفعه بل يقتل، أنه لم يصلب ولم .6

 .بشريعة محمد صلى هللا عليه وسلم ل في آخر الزمان ويحكمأن عيسى ينز .7

 
 

 .أنه عليه السالم بشر   .1

 أنه عبد من عباد هللا تعالى .2

 .من خصائص الربوبية أو األلوهية فقد كفر اأن من اعتقد فيه شيئ   أن هللا تعالى بيّن في القرآن الكريم .3

 شريك له ده الأن الواجب هو عبادة هللا وح .4

 تبرؤ عيس رضي هللا عنه من أيكون أمر أحد ابعبادته .5
 

 

 بطالن عبادة نبينا محمد صلي هللا عليه وسلم : الرابعس الدر

 

  
وأكرمهم صلى هللا عليه وسلم، وهو أفضل الرسل وخاتمهم، وقد دل على  هو سيُد الناس وصفوتهم وأفضلُهم

 :منها كثيرة، فضله نصوص
أنا سيُد الناِس يوم حديث أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "  -1

 .( 1)"القيامة
، يوم القيامةفأنا سيُد ولد آدم : أبي هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلمعن  -2

 "، وأول مشفعوأولُ شافع   القبر،تنشُق عنه  وأولُ من
 

 
 أنه صلى هللا عليه وسلم بشر .1
 تحذيره صلى هللا عليه وسلم من الغلو فيه .2
 أنه صلى هللا عليه وسلم ال يملك لنفسه نفعا  وال ضرا   .3
 أنه صلى هللا عليه وسلم ال يملك شيئا  ألقرب أقاربه .4

 أسباب بطالن عبادة النبي صلى هللا عليه وسلم

 مكانة النبي صلى هللا عليه وسلم

 أسباب بطالن عبادة عيسى عليه السالم

 عقيدتنا في نبي هللا عيسى عليه السالم

 أسباب بطالن عبادة األنبياء عليهم السالم

http://www.mta.sa/
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 السالمبطالن عبادة المالئكة عليهم  :الخامس   الدرس

 

  
وكلّفهم بأعمال وعبادات عظيمة، ال يعصون هللا ما أمرهم ويفعلون ما  عالم غيبٌي، خلقهم هللا من نور،

 .يؤمرون

 
 :ذلك األدلة على فمن هللا تعالى المالئكة قوة كبيرة، وعظمة في الخلق، منح

لي أن أُحّدث عن ملك من  أُذن" :أن النبي صلى هللا عليه وسلم قال هللا رضي هللا عنهما عن جابر بن عبد
 ."عاتقه مسيرةُ سبِع مئة عام   مالئكِة هللاِ من حملة العرش، إّن ما بين شحمة أُذنه إلى

 
 ملل ور والعباد طائعون هلل تعالى، مجتهدون في عبادته من غير فُت المالئكة

 
 للمالئكة الكرام وظائٌف كثيرةٌ استعملهم هللا تعالى عليها، منها:

 أنهم رسل هللا تعالى إلى خلقِهِ  .1
 تسبيح هللا تعالى .2
 االستغفار للمؤمنين .3

 

 
وال يأمركم أن : } دونه، قال هللا تعالى من االمالئكة واتخاذهم أرباب   أن هللا تعالى حّذر من عبادة .1

 { تتخذوا المالئكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون
 من خصائص األلوهية ايئ  يملكون ش أن المالئكة عباد هللا تعالى فال .2
 ممن عبدهم أن المالئكة يتبرؤون في يوم القيامة .3
 هللا تعالى وعظمته فزع المالئكة وضعفهم أمام قوة .4

 

 بطالن عبادة األولياء والصالحين :  السادس الدرس

 

 
 .هللا تعالى هو: المؤمن التقي وليُّ 

 
 

 
 .هللا، وال هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا أنه ال خوف عليهم في اآلخرة من عقاب

 .هللا بالحرب أن من عادى أولياء هللا فقد توعده

 
الصور، ونصبوها  صالحون، فلما ماتوا صّور قومهم لهم صالحون رجالٌ  كان في قوم نوح عليه السالم رجال

ثم تالعب بهم الشيطان حتى عظموا هذه الصور، وعبدوها  ليتذكروهم ويقتدوا بهم في العبادة، جالسهمفي م
 .من دون هللا تعالى

 شبهة المشركين في عبادة األولياء والصالحين من دون هللا
أقرب  األولياء والصالحين من دون هللا تعالى زعمهم أن األولياء والصالحين كانت شبهة المشركين في عبادة

واسطة  وأن عبادتهم لهم إنما هي ليكونوا ومنزلة رفيعة عند هللا تعالى اتعالى منهم، وأن لهم جاه   إلى هللا
 .بينهم وبين هللا تعالى يقربونهم إليه؛ قال هللا تعالى عن المشركين

 

 ياء والصالحينأصل عبادة األول

 

 أسباب بُطالن عبادة المالئكة:

 أهم عبادات المالئكة ووظائفهم

 عبادة المالئكة هلل تعالى

 ئكة وقوتهمعظُم خلق المال

 مكانة األولياء والصالحين

 

 المراد بالولي

 المراد بالمالئكة

http://www.mta.sa/
https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=996&bk_no=50&flag=1#docu
https://islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookcontents&ID=996&bk_no=50&flag=1#docu
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 أسباب بطالن عبادة األولياء والصالحين
فكيف تطلب الوسيلة  عنده، إليه وابتغاء للوسيلة تعالى تقربا   أن األولياء والصالحين يعبدون هللا .1

 .والقربى إلى هللا تعالى منهم
تعالى، وليس لهم من الملك شيء، فكيف يطلب منه ما ال  أن األولياء والصالحين مملكون هلل .2

 .يملكونه
ا، وليس لهم شيء من خصائص ا وال ضر  ألنفسهم وال لغيرهم نفع   أن األولياء والصالحين ال يملكون .3

 .الربوبية أو األلوهية، فكيف ُيعبدون من دون هللا
 

 

 عبادات وقع فيها الشرك   :الثانية الوحدة

 االستعانة :  السابع الدرس

 
 العون طلبُ  :لغة  

 العون من هللا جلَّ وعال في الحصول على المطلوب والنجاة من المرهوب. طلبُ : شرعا  
 

 
 :والدليل على ذلكيجب إخالصها هلل تعالى،  االستعانُة من أّجل العبادات التي

 اكَ } ِإ: قول هللا تعالى اَك َنْسَتِعين يَّ  { َنْعُبُد َوإِيَّ
 وأحبُّ  المؤمُن القويُّ خيرٌ ":رسولُ هللا صلى هللا عليه وسلم حديث أبي ُهريرة رضي هللا عنه قال: قال

عيف، وفي ُكلَّ خيٌر، احِرص على ما ينفعك واستعنإلى هللا  باهللِ وال تعجز، وإن  من المؤمن الضَّ
قُل: قدُر هللاِ وما شاء فعل، فإنَّ لو تفتُح عملَ  أصابَك شيٌء فال تقل: لو أنِّي فعلُت كان كذا وكذا، ولكن

يطانِ   "الشَّ
 

 
 االستغاثة، ولكنها أعم:االستعانُة نوُع من الدعاء و

عاء يكون بالنداء .1  بالنداء والطلب وبغيرهما تكون واالستعانةُ  والطلب، فالدُّ
 واالستعانُة تكون في الُكربة وغيرها واالستغاثُة تكون في الُكربة، .2

 
 النوع األول:

 االستعانُة بغير هللا فيما ال يقدر عليه إال هللا.
 لك:مثال ذ

زق.االستعانُة باألموات مطلق   -1  ا؛ كاالستعانة بهم في شفاء المرضى، أو االستعانُة بهم فى حصول الرِّ
 االستعانُة باألحياء الغائبين، ألن الغائب ال يعلم الغيب واليقدر على إعانة  من يستعين به -2
 االستعانُة باألحياء الحاضرين فيما ال يقدر عليه إال هللا. -3

 :حكمها
 شرك أكبر

 الدليل على ذلك:
أن االستعانَة باهلل تعظيٌم له جلّ وعال؛ فمن استعان بغير هللا تعالى فيما ال يقدر عليه إال هللا فقد ساواه باهلل 

 تعالى في التعظيم، وهذا شرك أكبر، وقد أخبرنا هللا أن المشركين يقولون فى النار لمن  كانوا يعبدونهم
 النوع الثاني:

 ُة بالحيِّ القادِر الحاضر فيما يقدر عليه.االستعان
 مثال ذلك:

 االستعانُة بصديق على قضاء َدين. -1
 االستعانُة بالمعلِّم على فهم الدرس. -2

 االستعانةُ بغير هللا نوعان:

 االستعانةُ عبادة  يجب صرفها هلل وحده

 الفرق بين االستعانةُ وبين الدعاء واالستغاثة

 االستعانةُ  تعريف

http://www.mta.sa/
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 حكمها:
 جائزة إذا كانت في المباحات، ومحرمة إذا كانت في أمر محرم

 

 
 

 االستعاذة :الثامن   الدرس

 
ُز.لغة: ا  اللتجاُء واالعتصاُم والتحرُّ

 ا: االلتجاُء إلى هللا تعالى وحده ال شريك له من أي مخوف.اصطالح  

 
 تعالى وحده، وعدم إشراك أحد معه في ذلك عبادةٌ وقربٌة، ولهذا يجب صرفها هلل

 واألدلة على ذلك ما يأتي:
ا َينَزغَ قال هللا تعالى: }  ْيَطاِن َنْزغٌ  ِمنَ  نَّكَ َوإِمَّ ُه َسِميٌع َعلِيمٌ  الشَّ ِ   إِنَّ  { َفاْسَتِعْذ بِاهللَّ

 وحده، فدل ذلك على أنه عبادة به فقد أمر هللا تعالى باالستعاذة

 
 

 وصفاته هي التي تكون باهلل تعالى وبأسمائه
والسنة النبوية  الكريم جاءالقرآن يخافه في الدنيا واآلخرة، وقدمن كل ما  يشرع للمسلم أن يستعيذ باهلل تعالى

 :فمن ذلك ،ااألمر باالستعاذة باهلل تعالى من أشياء كثيرة جد  
َياِطينِ }االستعاذة باهلل من الشيطان الرجيم عند قراءة القرآن:  -1  { َوقُلْ َربِّ أَُعوُذ بَِك ِمْن َهَمَزاِت الشَّ
 (الرحيم عند قراءة القران) أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم ى من الشيطاناالستعاذة باهلل تعال -2
 من جميع الشرور قراءة المعوذتين لالستعاذة باهلل تعالى -3
 االستعاذةُ باهلل من الهم والحزن. -4
 االستعاذةُ باهلل من عذاب القبر وعذاب النار.  -5
 .خيمة في حضر أو سفر، أو موضع في فالة أو غيرهامثل: بيت أو  االستعاذة باهلل عند نزول أي مكان،-6

 صفة االستعاذة الشرعية

 االستعاذةُ عبادة

 تعريف االستعاذة
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 :هم  االستعاذةُ بغير هللا تعالى نوعان

االستعانة بغير هللا

ر االستعاذةُ بالمخلوق فيما يقد

عليه

االستعاذةُ بالمخلوق فيما ال 

يقدر عليه إال هللا

مثالهامثالها

أعذني من الرجل : أن تقول للسلطان

الفالني فقد ظلمني

االستعاذة بالجن والشياطين

واألموت

حكمهاحكمها

جائزة بشرط أن يكون المستعاذ 

ا قادراا حاضر  به حي  
شرك أكبر

 
 

 

 الذبح :التاسع   الدرس

 
 بقطع ُحلقومه وَمريئِه وأحد ودجيهِ  هو تذكيُة الحيوان المأكول البري،

 
 .وعدم إشراك أحد معه في ذلك وقُربة، ولهذا يجب صرفها هلل تعالى،

 :والدليل على ذلك
 :} فصل لربك وانحر {قول هللا تعالى
ن صالتي ونسكي ومحياي ومماتي هلل رب العالمين ال شريك له وبذلك أمرت وأنا أول قل إ :}قول هللا تعالى

 { المسلمين

 
 

 الذبح ثالثة أقسام.
 القسم األول:

 الذبائُح المشروعةُ 
 إلى هللا تعالى، وتذبح على اسمه جلّ وعل اوهي التي تذبح تقرب  

 وهي ستة أنواع:
 األضحية، وهي: التي تذبح أيام عيد األضحى. -1
والمعتمر ليذبح  الهدُي، وهو: الذي يذبح في الحج أو العمرة، أو يرسل به إلى مكة ولو من غير الحاج -2

 بها ويوزع لحكمة بمكة.
 العقيقُة، وهي: التي تذبح عن المولود. -3
 الفديُة، وهي: التي تذبح بسبب فعل محظور في الحج أو العمرة. -4
 .الحج أو العمرة وهو الذي يراق بسبب ترك واجب في :الدم -5
ب   -6  .ا إلى هللا تعالى في أي وقتالمنذورة، وهي: التي تنذر تقرُّ

 القسم الثاني:
 الذبائُح المباحةُ 

األكل، مثل: التي  بها التقرب إلى هللا أو غيره، وإنما يقصد بها وال يقصد وهي التي تذبح على اسم هللا تعالى
 .للضيف أو تذبح لألهل،

 أقسام الذبائح

 االستعاذةُ بغير هللا

 الذَّبُح عبادة  

 تعريف الّذبح
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 حكمها:
 جائزة.

 القسم الثالث:
 الذبائُح الشركيةُ 

 سمي غير هللا.وهي التي تذبح تقربا لغير هللا تعالى، أو تذبح على وي
 أمثلتها:

 الذبح و تسمية المسيح، أو غيره من  المخلوقين على الذبيحة. -أ
 الذبح لقبر لنبي أو ولّي. -ب
 الذبح لألشجار أو األحجار كما يفعله الذين يعظمون األوثان واألضرحة. -ج
السحرة، وكما يفعله  ا للشفاء كما يفعله بعض المرضى أو يطلبه بعضالذبح للجّن والشياطين، إما طلب   -د

 ا يذبح على عتبته للشياطين حتى ال يؤذوه.ا جديد  بعض الجهال عندما يسكن بيت  
 .(1)ا له الذبح على طريق سلطان أو كبير تعظيم   -هـ

 حكمها:
 . وز األكل منها، وذبحها شرك أكبرهذه الذبائح محرمة، وال يج

 

 

 أقسام الذبائح
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 الذبح هلل بمكان يذبح فيه لغير هللا :العاشر   الدرس

 

 
بح هلل بمكان ُيذبح إلى هللا تعالى، في موضع يذبح  بها فيه لغير هللا: أن يذبح المسلم ذبيحة يتقربُ  المراد الذَّ

 .المشركون ذبائحهم آللهتهم الباطلة فيه

 
بح هلل يحرم  تعالى بمكان ُيذبح فيه لغيره الذَّ

 
 .ما فيه من تعظيم مواضع الشرك وإحيائها (1
 ما فيه من تقوية المشركين على شركهم، وفرحهم إذا رأوا من يفعل ذلك. (2
 سد الذريعة إلى الشرك باهلل تعالى؛ ألن الذبح في هذا المكان وسيلة للذبح فيه لغير هللا تعالى. (3
يه من التلبيس على الناس حيث يظنون أن هذا الذي يذبح هلل تعالى في هذا المكان إنما يذبح لغير ما ف (4

هللا تعالى، فيكون  ذريعة  للشرك من هذا الوجة ، حيث يؤدي إلى االقتداء  به في الذبح مع اختالف 
 القصد.

 ما فيه من التشبه بالمشركين، وهو منهي عنه بذاته. (5

 الطواف :  الحادي عشر الدرس

 

 
وران. : الدَّ  لغة 

وران بالشيء تعبد  شرع    ا.ا وتعظيم  ا: الدَّ
 

 

أنواع الطواف

 

الطواف : النوع األول

المشروع وهو الطواف 

بالكعبة المشرفة
 

الطواف : النوع الثاني

الممنوع وهو الطواف 

بالقبور واألضرحة 

حالينونحوها، وهو على 
 

 

بح هلل بمكان ُيذبح فيه لغير هللا  المراد الذَّ

بح هلل بمكان ُيذب  ح فيه لغير هللاحكم  الذَّ

بح هلل بمكان ُيذبح فيه لغير هللا  الحكمة من تحريم الذَّ

واف  أنواع الطَّ

وافِ   معنى الطَّ
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و أن يطوف بقبر أو بمشهد أو ضريح أ: األولالحال 
ا بهاغيرها يظنها عبادة هلل تعالى مأمور  

هذا الطواف بدعة محرمة، ووسيلة من : حكمها
وسائل الشرك

أن يطوف بقصد عبادة صاحب : الثانيالحال 

ه، أو مع دعائه واالستغاثة ب  الضريح، أو تعظيمه
ونحو ذلك

أكبرهذا الطواف شرك : حكمها

 
 

 
الشرك سيقع في هذه األمة، وذكر من مظاهر الشرك الذي سيقع في  أخبر النبي صلى هللا عليه وسلم أن

 باألوثان، وهذا يدل على أن الطواف بغير الكعبة من أعظم شعارات الشرك والمشركين مة: الطوافاأل
 أليات تقوم الساعة حتى تضطرب ال" :هللا صلى هللا عليه وسلم قال فعن أبي هريرة رضي هللا عنه أن رسول

 .بتبالة في الجاهلية دوس تعبدها ا، وكانت صنم  "الخلصة دوس، حول ذي نساء

 االعتكاف والعكوف :الثاني عشر   رسالد

 
 معنى االعتكاف

 لزوُم المكان والبقاء فيه :لغة  
 لزوم مسجد لطاعة هللا تعالى :اشرع  

لطاعة هللا في مسجد من مساجده، بالصالة والذكر  انقطاُع اإلنسان عن الناس ليتفرغ :والمقصود منه
 هللا وثوابه ا لفضلذلك؛ طلب   والدعاء وقراءة القرآن والتفكر وغير

 ُحكم االعتكاف
 االعتكاف في بيوت هللا تعالى عبادة

 :والدليل على ذلك
قَاِم إِْبَراِهيَم ُمَصلّ ى ۖ َوَعِهْدنَا إِلَٰى إِْبَراِهيمَ  َوإِْذ َجَعْلنَا اْلبَْيَت َمثَابَة  لِّلنَّاِس َوأَْمن ا َواتَِّخُذوا: } قول هللا تعالى هَِّرا َوإِْسَماِعيَل أَن طَ  ِمن مَّ

ُجودِ  بَْيتَِي لِلطَّائِفِيَن َواْلَعاِكفِينَ  ِع السُّ كَّ  {.َوالرُّ
 معنى الُعكوف

 لزوُم المكان والبقاء فيه :لغة  
 ا للبركة من أصحابهالها، أو طلب   االبقاء عند القبور تعظيم   :اواصطالح  

ق، وشبهوا األضرحة ببيوت هللا، أنهم قد شبهوا المخلوق بالخال :واألضرحة وحقيقة أمر العاكفين على القبور
من هللا  كما يعكُف الموحدون في بيوت هللا، ويطلبون من تلك األضرحة وأربابها ما ال يطلب إال وعكفوا عندها

 جلّ وعال
 حكم الُعكوف على القبور واألضرحة واألشجار وغيرها

 هذا العكوف شرك أكبر إذا كان العاكف متقربا إليها.
 
 
 

 الشََّفاَعة    :  الثالث عشر الدرس

 
ة: ِمن الشَّفع، وهو ِضدٌّ الِوتر.  لغ 

ط لآلخرين بجلب منفعة لهم، أو دفع مضرة عنهم.   اصطال حا : التوسُّ
 الشفاعة عند هللا تعالى في اآلخرة هنا :والمراد

َفاَعةُ تعريف   الشَّ

 الطواف بغير الكعبة من مظاهر الشرك

http://www.mta.sa/


 0558396006/  الجو            www.mta.sa          مؤسسة التحاضير الحديثة
 

 12 

، كتعجيِل الحساِب، أو دخوِل الجنة، أو ِرفعِة منفع ة للعباد أو بعٍضهم سؤاُل هللا تعالى يوم القيامة :وحقيقتها

 عذابِها فيها، أو الخروِج ِمن النار، أو تخفيفِ  الدرجات

 
 إِْذُن هللا تعالى للشافع أن يشفع (1
 ِرضا هللا تعالى عن المشفوع له (2

  الشفاعة ال تكون إال ألهل التوحيد خاصة

 ىالفال تكون لمن أشرك باهلل تع

َفاَعةُ  شروط  الشَّ
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 الشفعاء يوم القيامة :الرابع عشر   الدرس

 

  
 إخالص التوحيد هلل جل وعال (1
 قول الدعاء الوارد بعد األذان (2

 
 : يأذن هللا في الشفاعة يوم القيامة لبعض عباده ، ومنهم (1
 النبيُّ صلى هللا عليه وسلم (2
 ام عليهم السالمالمالئكة الكر (3
 األنبياء عليهم السالم (4
 المؤمنون (5
 الشُّهداءُ  (6
 وأمهاتهم يشفعون آلبائهم البلوغ أوالُد المسلمين الذين يموتون قبل (7
 كُسَوِر: البقرة وآل عمران وتبارك القرآُن الكريم، وبعُض ُسَور  منهُ  (8

 

َأْقسَام  الشََّفاَعة   :الخامس عشر   الدرس  

 
 :القِْسُم األول

 وسلم شفاعٌة خاصٌة بالنبيِّ صلى هللا عليه
 أنواعها:

فاعُة الُعظمى -1   .الشَّ
 رسوله صلى هللا عليه وسلم به تعالى وهي المقام المحمود الذي وَعَد هللا

 .أهلَ الَجنة أَن يدخلوَها َشفاعُة النبيِّ صلى هللا عليه وسلم في -2
ه أبي طالب أن يخفِّف عنه  عليه وسلمفاعُة النبيِّ صلى هللاش -3  العذاب في عمِّ
 

 الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية :السادس عشر   الدرس
 

 
 ما كانت تطلب من غير هللا فيما ال :الشفاعة المنفية وأما بالشفاعة، هي التي تطلب من هللا والشافع مكرمٌ 

 يقدر عليه إال هللا

 
 أو لم يتوفر فيها الشرطان السابقان أو أحدهما وهي التي تطلب من غير هللا تعالى،
 بطالن عقيدة المشركين في الشفاعة 
اعتقادهم أن معبوداتهم من المالئكة واألصنام وغيرها تشفع لهم عند  من أسباب وقوع المشركين في الشرك

  وقد أبطل هللا تعالى في القرآن الكريم اعتقادهم ذلك من وجوه عدة: فىإليه زل هللا، وتقربهم

ال  الشفاعة ملك هلل تعالى، فال تطلب إال منه، ومن طلب الشفاعة من غيره فقد طلبها ممن أن :الوجه األول

 يملكها، وهذا سفه وضالل

 وغيرهم الى من األنبياء والصالحينالشفاعة يوم القيامة ال تكون إال لمن يأذن له هللا تع أن :الوجه الثاني

 اقسام الشفاعة

 الشفاعة المنفية
 

 :الشفاعة المثبتة

فَعاُء يوم القيامة  الشُّ
 

أسباب إدراك الشفاعة يوم 
 القيامة
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، إني  للَُّهمَّ ) ا ( امحمد نبيك شفِّع فِيَّ  اللَُّهمَّ  ( فيجوز للُمسلم أن يسأَل هللا تعالى قائال   تُطلب من هللا تعالى ابتداء 

 .)يوم القيامة لكوأسألك شفاعة رسَ 

 طلب الشفاعة
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 وجل اإلخالص هلل عز :السابع عشر   الدرس

 

 
 من الشوائب التصفية :لغة  

 إفراد هللا تعالى بالطاعات والقصد وحده ال شريك له.: ااصطالح  

 
 واجب على العبد

 
 وروحها أن اإلخالص أساس األعمال ولبها (1
وأعمال الجوارح تبع لها فاإلخالص بمنزلة الروح وعمل  وأعظمها،اإلخالص أهم أعمال القلوب  (2

 .الجنود الجوارح بمنزلة
 .أن هللا أمر به عباده (3
 .اإلخالص يدخل في جميع األعمال كلها (4
 تعالى أن األعمال ال تقبل إال باإلخالص هلل (5
 عدم اإلخالص هلل في العمل يبطل العمل (6

 
 

 ؤدي إلى تقوى هللا والرضااإلخالص ي (1
 وسلم في اآلخرة الفوز بشفاعة النبي صلى هللا عليه (2
 اإلخالص سبب لمغفرة الذنوب (3
 النفس ويحصنها من سيء الصفات ينقي القلب من الحقد والحسد، ويهذب (4
 .ويريح النفوس اإلخالص ينفس الكروب ويزيل الهموم (5
 

 الرياء وخطره. :الثامن عشر   الدرس

 

 
 

 مأخوذ من الرؤية. :لغة
ا  إظهار الشخص العبادة بقصد أن يراها الناس، فيحمدونه عليها. :شرع 

معُة  مأخوذ من االستماع، وذلك أن ُيسمع الناس شيئ   :ومن الرياء ا من الطاعة والخير كذكر هللا تعالى، السُّ
 لكي يثني عليه الناس.

 ، ألن صاحبه ُيظهر أن العمل هلل، ويخفي في قلبه أنه لغير هللا.الشِّرك الخفيُّ  :ويسمى الرياء
 

 
 الناُس وُيثنوا عليه أن يحسن اإلنساُن صالته ليراهُ  (1
 أن يتصدق اإلنساُن ليثني عليه الناس. (2

 

 أمثلة الرياءِ 
 

 الص هلل تعالىثمرات اإلخ
 

 أهمية اإلخالص
 

 حكم اإلخالص هلل جل وعال
 

 تعريف الرياء

 تعريف اإلخالص
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 .حرام، وهو من الشرك األصغر

 حكم الرياء
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 الوجه األول:

 أن يكون الرياء في أصل العمل
 مثل:

 أن يقوم فيصلي من أجل الناس، أو يتصدق من أجل الناس، أو يذكُر هللا من أجل الناس.
 حكمه:

 ا له وحده ال شريك له.هذا العملُ فاسٌد ال يقبله هللا تعالى، وذلك أن هللا تعالى ال يقبلُ العمل إال إذا كان خالص  
 ه الثاني:الوج

 ا ألجل الناسا أو شيئ  أن يكون أصل العمل هلل تعالى، ولكن يزيد فيه وصف  
 مثل:

ل  صالته، أو يتصدق هلل فإذا شعر بمن يراه زاد في مقدار الصدقة أن يصلي هلل فإذا أحسَّ بمن يراه طوَّ
 حكمه:

 له حالتان.
 دفعه لم يُضرهُ.ا، فهذا يجب دفعُه، فإذا ا عارض  أن يكوم خاطر   الحالة األولى:
 : أن يسترسل معُه فهذا ال يبطلُ جميع عملِه، وإنما يبطل العمل الذي قارنه الرياء، الحالة الثانية

 
 العبادة يجب إخالصها له وحده ال شريك له تذكر عظمة هللا تعالى وجالله، وأن (1
  تعالىاإلخالص هلل مدافعة الرياء، واالجتهاد في استحضار (2
مهما بلغوا فلن يغنوا عنه من هللا شيئا ، فيترك النظر إليهم  تذكر أن الناس لن ينفعوه بشيء، وأنهم (3

 وإلى ثنائهم ومدحهم
 ما دام فيه شيء من الشرك تذكره بأن هللا تعالى ال يقبل العمل (4
 سروصدقة ال تعويد النفس على إخفاء بعض العبادات، وعدم إظهارها، مثل: قيام الليل، (5
 في الدعاء بأن يعيذك من الرياء اللجوء إلى هللا تعالى واإللحاح عليه (6

 
وهو يحبط العمل ولذلك خافه الّنبي صلى هللا عليه وسلم على أمته  فحرٌي  الرياء نوع من الشرك باهلل تعالى،

 يخافه على نفسه، وأن يكون شديد الحذر منه بالمؤمن أن
 ألعمال الصالحة خوفا  من الرياءترُك ا

 
 

أن ُيرائي اآلخرين ليثبطه عن العمل الصالح، فإذا حصل هذا فليدفعه  قد يأتي الشيطان إلى المسلم فيوهمه
 من الرياء اوليتعوذ باهلل من الشيطان الرجيم، وال يترك العمل الصالح خوف   المسلم عنه،

 
يخلص فيه هلل عز وجل، ويطلع عليه بعض الناس، فيثنون به عليه،  ليس من الرياء أن يعمل المسلم عمال  

 .ورحمته، ويستبشر بذلك فيفرح بفضل هللا
 

 شروط قبول العبادة :التاسع عشر   الدرس

 
 وفر فيه شرطان هماللمسلم إال إذا ت ال يقبل هللا تعالى عمال  

 اإلخالُص هلل تعالى (1
 وسلم المتابعُة لرسول هللا صلى هللا عليه (2

 مما ال يدخل في الرياء

 ترُك األعمال الصالحة خوفا  من الرياء

 الرياء الخوف من 

 عالج الرياء

 شروط قبول العبادة

 أثر الرياء على العمل
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بعُ   القسُم األولُ: الُمتَّ
ك بسنة النبي صلى هللا عليه وسلم  وهذا هو المحقق لشرطي  وهو: الذي َعبَد هللا وحده ال شريك له، وتمسَّ

 قبول العبادة
 ي: الُمبتدعُ القسُم الثان

له، ولكنه خالف السّنة في عبادته، فأحدث عبادة من عنده ليست في دين  وهو: الذي َعبَد هللا وحده ال شريك
 هللا تعالى

 القسُم الثالُث: الُمشركُ 
، ولم يتحقق فيه الشرطان وهو: الذي َعبَد هللا تعالى، وَعَبَد معه غيره، فهذا مشرك ال تصح منه العبادة أصال  

 اكه ومخالفته للنبي صلى هللا عليه وسلم في أصل دينِِه، وهو التوحيد.إلشر

 

 
بها وجه هللا والدار اآلخرة، ال يريد بذلك ثواب هللا تعالى، وإنما  أن يعمل المسلم األعمال الصالحة التي يراد

 .أو منزلة  أو وظيفة في الدنيا او جاه  أ يريد ماال  
 :أمثلة ذلك

 . تعلم العلم الشرعي؛ لمجرد الحصول على الوظيفة.1
 . حج بيت هللا تعالى نيابة عن أحد؛ لمجرد الحصول على المال.2
 . الجهاد في سبيل هللا تعالى؛ لمجرد الحصول على الغنيمة.3
 

 
 منهما لم يقصد بالطاعة وجه هللا والدار اآلخرة كال   أن :الدنيا في ومن أراد بعمله يجتمع المرائي
 أن المرائي يريد ثناء الناس، ومن أراد بعمله الدنيا يريد: المال أو الجاه ونحوهما. ويفترقان في:

 

 
 اذلك مجرد الدنيا؛ بحيث يكون رضاه وسخطه معلق  من األعمال الصالحة يريد ب اشيئ   ال يجوز للمسلم أن يعمل

 بما ُيعطاه من الدنيا، دون التفات إلى الحياة الحقيقية، وهي الحياة اآلخرة
 

 
 

 حبوط العمل وعذاب النار (1
 الحرمان من دخول الجنة (2
 واآلخرة الدنيا في الخيبة والخسارة (3

 

 
وتدريس  ذان،تولي القضاء، واإلفتاء، وإمامة المسجد، واأل :مثل ،الشرعية يشرع تولي األكفاء لألعمال

 القرآن الكريم والعلوم الشرعية

 إرادة الدنيا بعمل اآلخرة :العشرون  الدرس 

 العمل في الواليات الشرعية

 الدنيا بعمل اآلخرة إراد عقوبة من 

 حكم إرادة الدنيا بعمل اآلخرة

 مقارنة بين إرادة الدنيا بعمل اآلخرة والرياء

نيا بعمل اآلخرة  المراد بإرادة الدُّ

أقسام الناس في تحقيق شروط 
 قبول العبادة

 

http://www.mta.sa/


 0558396006/  الجو            www.mta.sa          مؤسسة التحاضير الحديثة
 

 19 

 
 :وعلى من تولى ذلك مراعاة ما يأتي

 االجتهاد في تصحيح النية، وإخالص ذلك هلل تعالى.. 1
ألن أمورهم ال  ؛هذه األعمال فرض كفاية على المسلمينألن تولي  ؛الكفاية. أن يستحضرنيه القيام بفرض 2

 تصلح بدونها.
 وإتقانه على الوجه المشروع. اإلحسان في هذا العمل،. 3
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