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 دقيقة 45 (1) معنى ال إله إال اهلل األسبوع األول
 

 معنى ال إله إال اهلل وشروطها
 

ن جئـ  بمفتـاح لـه أسـنان فـت، لـال ، وإال لـم )ال إله إال اهلل ( مفتاح الجنة ، ولكن ما من مفتاح إال وله أسنان ، فـ 
 وأسنان هذا المفتاح هي شروط )ال إله إال اهلل( اآلتية :، يفت، لال 

 
 :قــال اهلل تعــالى ، : وهــو نفــي المعبــود بحــ  عــن إيــر اهلل ، وإ باتــه هلل وحــد  المنــافي للمجهــول( العلــم بمعناهــا  1
 ْـَواُ مْ فَاْعَلْم َأنَُّه ال ِإَلَه ِإالّ اللَُّه َواس أي   [19]محمـد: تَـْغِفْر ِلَذنِباَل َولِْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَناِت َواللَّـُه يـَْعلَـُم ُمتَـَقلَّـَبُكْم َوَموـْ

: )مـن مـات وهـو يعلـم أنـه ال إلـه إال اهلل دخـ( الجنـة( روا   وقـال ، ال معبود في السموات واألرض بحـ  إال اهلل 
 . مسلم

 
ِإنََّمــا اْلُمْؤِمنُــوَن الَّــِذيَن  قــال تعــالى : ، وذلــال أن يكــون القلــب مســتيقنا  بهــا بــال شــال  ( اليقــين المنــافي للشــال : 2

ـــــالَ  ـــــِبيِ( اللَّـــــِه ُأْولَِئ ـــــي َس ـــــَاْمَواِلِهْم َوَأنُفِســـــِهْم ِف ـــــُدوا ِب ـــــابُوا َوَجاَه ـــــْم يـَْرَت ُـــــمَّ َل ـــــوِلِه   ـــــوا بِاللَّـــــِه َوَرُس ـــــاِدُقونَ  آَمُن ـــــُم الصَّ  ُه
)أشـهد أن ال إلـه إال اهلل ، وأنـي رسـول اهلل ال يلقـى اهلل :  وقـال ،  تابوا : أي لـم يشـكوالم ير  ، [15]الحجرات:

 . بهما عبد إير شاك ، فيحجب عن الجنة ( روا  مسلم
 
ِإنَـُّهـْم َ ـانُوا ِإَذا ِقيـَ( َلُهـْم ال  قال تعـالى حكايـة عـن المشـر ين : ،( القبول لما اقتضته هذ  الكلمة بقلبه ولسانه  3
 ما ذ ر  ابن  ويـر أي يستكبرون أن يقولوها  ما يقولها المؤمنون   ، [36-35]الصافات: َلَه ِإال اللَُّه َيْسَتْكِبُرونَ إِ 

: )أمرت أن أقات( الناس حتى يقولـوا ال إلـه إال اهلل ، فمـن قـال ال إلـه إال اهلل فقـد عصـم منـي  وقال ،  في تفسير 
 . لى اهلل عز وج( ( متف  عليهماله ونفسه إال بح  اإلسالم وحسابه ع

 
َوَأنِيُبوا ِإَلى رَبُِّكْم َوَأْسِلُموا لَـُه ِمـن قـَْبـِ( َأن يَـْاتَِيُكُم اْلَعـَذاُ  :( االنقياد واالستسالم لما دل  عليه . قال اهلل تعالى 4

 [ .54]الزمر:  ُمَّ ال تُنَصُرونَ 
 " . المنافي للتولي ، قال تعالى : " فال َصّدَق وال َصلَّى
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 دقيقة 45 (2) معنى ال إله إال اهلل األسبوع الواني
 
رَُ ــوا َأن   قـال اهلل تعــالى :  ،( الصـدق المنــافي للكــذ  ، وهــو أن يقولهـا صــدقا  مــن قلبــه  5 َأَحِســَب النَّــاُس َأن يـُتـْ

  فـَلَـــيَـْعَلَمنَّ اللَّـــُه الَـّــِذيَن َصـــَدُقوا َولَـــيَـْعَلَمنَّ اْلَكــــاِذبِينَ يـَُقولُـــوا آَمنَّـــا َوُهـــْم ال يـُْفتَـنُـــوَن   َوَلَقـــْد فـَتَـنَّـــا الَـّــِذيَن ِمــــن قـَـــْبِلِهمْ 
: ) ما مـن أحـد يشـهد أن ال إلـه إال اهلل ، وأن محمـدا  عبـد  ورسـوله صـدقا  مـن قلبـه  وقال  [ ،3-2]العنكبوت:

  . إال حرمه اهلل على النار ( متف  عليه
 
َوَمــا أُِمـــُروا ِإال  قـــال اهلل تعــالى :  ،يــة عـــن جميــع شــوا ب الشــرك ( اإلخــال: : وهــو تصــفية العمـــ( بصــال، الن 6

يَن ُحنَـَفـاء َويُِقيُمـوا الصَّـالَة َويـُْؤتُـوا الزََّ ـاَة َوَذلِـاَل ِديـُن اْلَقيَِّمـ : ) ال ـوقـ ، [5]البينـة: ةِ لِيَـْعُبُدوا اللََّه ُمْخِلِصيَن لَـُه الـدِّ
: )إن اهلل حــرم  وقــال ،    خالصــا  مــن قلبــه،أو نفســه( روا  البخــاريأســعد النــاس بشــفاعتي مــن قــال ال إلــه إال اهلل

 .روا  مسلم  على النار من قال : ال إله إال اهلل  يبتغي بذلال وجه اهلل عز وج((
 
( المحبة لهذ  الكلمة الطيبة ،ولما اقتض  ودل  عليه ، وألهلها العاملين  بها الملتزمين بشـروطها ، وبغـض مـا  7

َوِمَن النَّاِس َمن يـَتَِّخُذ ِمـن ُدوِن اللّـِه َأنـَدادا  ُيِحب ـونـَُهْم َ ُحـبِّ اللّـِه َوالَـِّذيَن آَمنُـوْا َأَشـد  قال اهلل تعالى :   ،ناقض ذلال 
َة لِلّــِه َجِميعــا  َوَأنَّ اللّــهَ   ، [165]البقــرة: َشــِديُد اْلَعــَذا ِ  ُحبًّــا لِّلّــِه َولَــْو يـَــَرى الَّــِذيَن إََلُمــوْا ِإْذ يـَــَرْوَن اْلَعــَذاَ  َأنَّ اْلُقــوَّ

 الث من  ـن فيـه وجـد حـالوة اإليمـان : أن يكـون اهلل ورسـوله أحـب إليـه مـن مـا سـواهما ، وأن يحـب  : ) وقال 
متفــ  المــرء ال يحبــه إال هلل ، وأن يكــر  أن يعــود فــي الكفــر بعــد إذ أنقــذ  اهلل منــه ،  مــا يكــر  أن يقــذ  فــي النــار( 

 .عليه
 
الَ ِإْ ـَراَ  قـال اهلل تعـالى :  .فر بالطواإي  وهي المعبودات من دون اهلل ، ويـؤمن بـاهلل ربـا  ومعبـودا  بحـ ( أن يك 8

يِن َقد تَـّبَـيََّن الر ْشُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُإوِت َويـُْؤِمن بِاللّـِه فـََقـِد اْسَتْمَسـاَل بِـالْ  ِفَصـاَم َلَهـا ُعْرَوِة الْـُو ـَْقَى الَ انِفي الدِّ
: ) ومـن قـال ال إلـه إال اهلل ، و فـر بمـا يعبـد مـن دون اهلل حـرم مالـه  قـال ،   [256]البقـرة: َواللّـُه َسـِميعع َعِلـيمع 

  .روا  مسلم ودمه (
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  معنى محمد رسول اهلل  األسبوع الوالث
(1) 

 دقيقة 45

 
 

 معنى محمد رسول اهلل
 

اهلل ، فنصدقه فيما أخبر ، ونطيعه فيمـا أمـر ، ونتـرك مـا نهـى عنـه وزجـر ، ونعبـد اهلل بمـا اإليمان بانه مرس( من عند 
 ونحّبه ونوقر  وننصر  .،  ن وأن رسالته عامة لجميع الوقلينشرع . وأنه خاتم النبيي
إنمــا  وهــذا، عبيــر الصــادق عــن المعنــى الحقيقــي لهــذ  الشــهادة تونهيــه ولــزوم شــرعه هــو ال إن تعظــيم أمــر النبــي  

 . ا  ً  منير الى اهلل ب ذنه وسراجا   ً  ً  وداعيا  ونذيرا   ً  امتوال ألمر الح  تبارك وتعالى الذي أرسله للناس  افة بشيرا  
 

 :  واجبنا نحو نبي اهلل 
 
 . [3]النجم: َوَما يَنِطُ  َعِن اْلَهَوى قال اهلل تعالى : :  تصديقه  - 1
 ِإن ُ نُتْم ُتِحب ـوَن اللّـَه فَـاتَِّبُعوِني ُيْحبِـْبُكُم اللّـُه َويـَْغِفـْر َلُكـْم ُذنُـوَبُكْم َواللّـُه َإُفـورع ُق(ْ  قال اهلل تعالى : :  اتباعه  – 2

 ، [21]األحــزا : َلَقــْد َ ــاَن َلُكــْم ِفــي َرُســوِل اللَّــِه ُأْســَوةع َحَســَنةع  وقــال اهلل تعــالى :   ،[ 31]آل عمــران:  رَِّحــيمع 
ُهَو ُيْحيِـي ا َأيـ َها النَّاُس ِإنِّي َرُسوُل الّلِه ِإلَْيُكْم َجِميع ا الَِّذي َلُه ُمْلاُل السََّماَواِت َواأَلْرِض ال ِإَلَه ِإالَّ ُقْ( يَ  :وقال تعالى 

 [ .158]األعرا : َلَعلَُّكْم تـَْهَتُدونَ َويُِميُ  فَآِمُنوْا بِالّلِه َوَرُسوِلِه النَِّبيِّ األُمِّيِّ الَِّذي يـُْؤِمُن بِالّلِه وََ ِلَماتِِه َواتَِّبُعوُ  
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  معنى محمد رسول اهلل  األسبوع الرابع
(2) 

 دقيقة 45

 
ــَوالع  قــال اهلل تعــالى : : فــرض محبتــه  – 3 ــْم َوَعِشــيَرُتُكْم َوَأْم ــآ ُُ ْم َوِإْخــَوانُُكْم َوَأْزَواُجُك َــا ُُ ْم َوَأبـَْن ــاَن آب ــْ( ِإن َ  ُق

ِلِه فـَتَـَربَُّصــوْا ا َوِتَجــارَةع َتْخَشــْوَن َ َســاَدَها َوَمَســاِ ُن تـَْرَضــْونـََها َأَحــبَّ ِإلَــْيُكم مِّــَن الّلــِه َوَرُســوِلِه َوِجَهــاد  ِفــي َســِبياقْـتَـَرفْـُتُموَهــ
ال يـؤمن أحـد م حتـى أ ـون  : ) وقال النبـي ،  [24]التوبة: َحتَّى يَْاِتَي الّلُه بَِاْمرِِ  َوالّلُه الَ يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقينَ 

 . روا  البخاري أحب إليه من والد  وولد  والناس أجمعين (
: )مـن عمــ( عمــال   ، وقــال  [3]الـنجم: َوَمــا يَنِطــُ  َعـِن اْلَهــَوىقــال اهلل تعـالى : :  عبـادة اهلل بمــا شـرع  – 4

وَل فـََقْد َأطَاَع الّلَه َوَمن تـََولَّى َفَما َأْرَسـْلَناَك َعلَـْيِهْم مَّْن يُِطِع الرَّسُ  :وقال تعالى روا  مسلم ،  ليس عليه أمرنا فهو رد(
 . [80]النساء: َحِفيظ ا

ُهُم الَـِّذيَن يـُـْؤُذوَن النَّبِـيَّ َويُِقولُـوَن ُهـَو ُأُذنع قُـْ( ُأُذُن َخْيـر  لَُّكـْم يـُـْؤِمُن   قـال اهلل تعـالى: : البعد عن إيذا ه  – 5 َوِمـنـْ
ــِه َويـُــؤْ  ــِه َلُهــْم َعــَذا ع َألِــيمع بِالّل ــوْا ِمــنُكْم َوالَـّـِذيَن يـُــْؤُذوَن َرُســوَل الّل ، [ 61]التوبــة:  ِمُن لِْلُمــْؤِمِنيَن َورَْحَمــةع لِّلَّــِذيَن آَمُن

واألذى المقصود هو مـا تشـمله هـذ  الكلمـة مـن معنـى سـواء وجـه األذى لشخصـه الكـريم ، أو مـا جـاء بـه مـن ر  
 أله( بيته أو لزوجاته أمهات المؤمنين أو لصحابته األخيار . العالمين ، أو لسنته ، أو

ِإنَّ اللَّــَه َوَمالِ َكتَـُه ُيَصــل وَن َعلَــى النَّبِـيِّ يَــا َأيـ َهــا الَـِّذيَن آَمنُــوا َصــل وا قـال اهلل تعــالى :  : الصـالة والســالم عليــه  – 6
ا َمْن َصّلى َعَلّي َواِحَدة , َصـّلى )قَاَل:  : َأّن َرُسوَل الّلِه  ِبي ُهَريـَْرَة ، وَعْن أَ  [56]األحزا : َعَلْيِه َوَسلُِّموا َتْسِليم 

 . صحي، مسلم (اهلل َعَلْيِه َعْشرا  
 

 :  صفة الصالة على النيب 
قولـوا الّلهـّم صـ( علـى محمـد  وَعلَـى آِل محمـد   مـا صـليَ  علـى ِإبـراهيَم وعلـى آِل  : ) لحديث  عب بن عجـرة 

إناَل َحميدع َمجيد, الّلهّم بارك على محمد  وعلى آِل محمد   ما بار َ  على ِإبراهيم وعلـى آِل إبـراهيَم ِإنّـاَل إبراهيَم 
  . صحي، البخاري َحميدع َمجيد(

 
 
 
 



 المستوى األول -منهج التوحيد  

 7 قسم التعليم – المكتب التعاوني للدعوة واإلرشاد وتوعية الجاليات بالربوة

7 
 
 
 
 

 دقيقة 45 (1توحيد الربوبية ) أنواع التوحيد / األسبوع الخامس
 

 التوحيد
 

ء : إجعلـه واعتقـد  واحـدا  ، وتوحيـد اهلل  باعتقـاد تفـرّد  فـي ربوبيتـه التوحيد تفعي( مـن الواحـد ، يقـال : وّحـد الشـي
ــادة وألوهّيتــه ــه الــر  المالــال المســتح  للعب ، فالتوحيــد هــو إفــراد اهلل بكــ( مــا  وحــد  وأســما ه وصــفاته واعتقــاد أن

 ونواهيه . يختص به من عبادة قولية أو فعلية . وهو أساس اإلسالم ، منه تنبو  سا ر نظمه وأحكامه وأوامر 
 

  1أقسام التوحيد
 :توحيد الربوبية - 1

أو نقول: إفراد اهلل بافعالـه، موـ( اعتقـاد ، وهو اعتقاد أن اهلل سبحانه وتعالى خال  العباد ورازقـهم، محييهم ومميتهم
 أنه الخال  والرازق.

ولـم ينكـر ، ين والمجـوس وهذا قد أقر به المشر ون السـالفون ، وجميـع أهـ( الملـ( مـن اليهـود والنصـارى والصـابئ
 فيما سلف. 2هذا التوحيد إال الدهرية

 
 الدليل على توحيد الربوبية :

وخلـ   يقال لهؤالء الجهالء المنكرين للر  الكريم: أنه ال يقبـ( ذو عقـ( أن يكـون أ ـر بـال مـؤ ر، وفعـ( بـال فاعـ( 
، فكيـف بهـذا الكـون العظـيم الـذي يبهـر  وممـا ال خـال  فيـه أنـال إذا رأيـ  إبــرة أيقنـ  أن لهـا صـانعا  ،  بال خـال 

، و بـروق ورعــود  و ان  ( ما فيه مـن نجــوم وإيـوم؟!  ؟! ونظم بال منظم ر األلبا  قد وجد بال موجدالعقول ويحيّ 
، إلـى أنــواع ال يحصـيها  ، وملـال وحيــوان وقفار وبحار، ولي( ونهار، وإلمات وأنوار، وأشجار وأزهار، وجن وإنـس

اللهـم ال يقـول هـذا مـن  ـان عنـد  مسـكة   عليها الحصر، قد وجدت بال موجد خرجها من العـدم ! ، وال ياتي العد
 من عق(، أو ذرة من فهم.

                                                           

 .[ 252 - 250]  سالمية للشيخ محمد بن جمي( زينونقال  عن  تا  مجموعة رسا ( التوجيهات اإل  1

 والشيوعية فئ زماننا.  2
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َأْم ُخِلُقـــوا ِمـــْن َإْيـــِر َشـــْيء  َأْم ُهـــُم ، وصـــدق اهلل، إذ قـــال:  وبالجملـــة: فـــالبراهين علـــى ربوبيتـــه ال يـــاتي عليهـــا العـــد

 .[ 62}اللَُّه َخاِلُ  ُ (ِّ َشْيء  َوُهَو َعَلى ُ (ِّ َشْيء  وَِ ي(ع{ ]الزمر: : وقوله ،[ 35]الطور: اْلَخاِلُقونَ 
 
 

 دقيقة 45 (2توحيد الربوبية ) أنواع التوحيد / األسبوع السادس

 
 
ما يحكى عن أبي حنيفة رحمه اهلل : أن قوم من أه( الكالم أرادوا البحـث معـه فـي تقريـر توحيـد  ومن األدلة العقلية 

بيــة . فقــال لهــم أخبرونــي قبــ( أن نــتكلم فــي هــذ  المســالة عــن ســفينة فــي دجلــة ، تــذهب فتمتلــئ مــن الطعــام الربو 
والمتــاع وإيــر  بنفســها ، وتعــود بنفســها ، فترســي بنفســها ، وتفــر  وترجــع ،  ــ( ذلــال مــن إيــر أن يــدبرها أحــد ؟! 

  فينة ، فكيــف فــي هــذا العــالم  لــه علــوّ فــي ســ ! فقــال لهــم : إذا  ــان هــذا محــاال   فقــالوا هــذا محــال ال يمكــن أبــدا  
 . (ً  عن إير أبي حنيفةوسفله !! ) وتحكى هذ  الحكاية أيضا  

 
 الدليل على إقرار املشركني بتوحيد الربوبية :

 
ــَماَواِت َواألْرَض لَيَـُقــوُلنَّ اللَّــُه قُــِ( اْلَحْمــُد لِلَّــِه قــال اهلل تعــالى:  ــِئن َســاَْلتَـُهم مَّــْن َخَلــَ  السَّ ــُرُهْم ال يـَْعَلُمــونَ َوَل  بَــْ( َأْ وـَ

ُقْ( َمن يـَْرزُُقُكم مَِّن السََّماء َواأَلْرِض َأمَّـن يَْمِلـاُل السَّـْمَع واألَْبَصـاَر َوَمـن ُيْخـِرُح اْلَحـيَّ  وقوله تعالى: [ ،25]لقمان:
وُلوَن اللّـُه فـَُقـْ( َأفَـالَ تـَتـَُّقـوَن   فَـَذِلُكُم اللّـُه رَب ُكـُم اْلَحــ   ِمـَن اْلَميِّـِ  َوُيْخـِرُح اْلَميَّـَ  ِمـَن اْلَحـيِّ َوَمـن يُـَدبِـُّر اأَلْمــَر َفَسـيَـقُ 

َولَِئن َساَْلتَـُهم مَّْن َخلَـَ  السَّـَماَواِت وقوله تعالى : [ ،32-31]يونس: َفَماَذا بـَْعَد اْلَح ِّ ِإالَّ الضَّاَلُل فَاَنَّى ُتْصَرُفونَ 
 . [9]الزخر :  اْلَعزِيُز اْلَعِليمُ َواأْلَْرَض لَيَـُقوُلنَّ َخَلَقُهنَّ 

 
 مالحظة :

 توحيد الربوبية ال يدخ( اإلنسان في دين اإلسالم إال إذا أتى معه بتوحيد األلوهية. 
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 دقيقة 45 توحيد األلوهية  األسبوع السابع

 
 :توحيد األلوهية -2
 

ة مـن درجـ، ال سـوا ، مهمـا سـم   وحـد  سـتح  ألن يعبـدويقال له توحيد العبادة: وهو إفراد اهلل بالعبادة، ألنـه الم
 وعل  منزلته. ، سوا 

جـاءوا بتقريـر توحيـد الربوبيـة الـذي   -علـيهم السـالم -وهو التوحيد الذي جاءت به الـرس( إلـى أممهـم. ألن الرسـ(
عن نوح  ً  قال اهلل مخبرا  ،  أخبر اهلل عنهم في  تابه المجيد  ان  أممهم تعتقد ، ودعوهم إلى توحيد األلوهية  ما

  :  ُ ا ِإَلى قـَْوِمِه ِإنِّي َلُكْم نَِذيرع م ِبينع   َأن الَّ تـَْعُبُدوْا ِإالَّ اللّـَه ِإنِـَّي َأَخـا   َعلَـْيُكْم َعـَذاَ  يـَـْوم  َألِـيم  َوَلَقْد َأْرَسْلَنا نُوح 
قَاَل ِفْرَعْوُن َوَما َر   اْلَعـاَلِميَن   قَـاَل  : في محاجته مع فرعون عن موسى  ً  وقال اهلل مخبرا  ،  [26-25]هود:

نَـُهَما إن ُ نُتم م ـوِقِنينَ  ِإنَّ اللّـَه رَبِـّي  :  وقـال عـن عيسـى ،  [24-23]الشـعراء: َر   السََّماَواِت َواألْرِض َوَما بـَيـْ
}قُـْ( يَـا أن يقـول ألهـ( الكتـا :   نبيه محمدا  وأمر اهلل،  [51]آل عمران: َورَب ُكْم فَاْعُبُدوُ  َهَذا ِصَراطع م ْسَتِقيمع 

ـَنُكْم َأالَّ نـَْعبُـَد ِإالَّ اللّـَه َوالَ ُنْشـِرَك بِـهِ  نَـنَـا َوبـَيـْ َشـْيئ ا َوالَ يـَتَِّخـَذ بـَْعُضـَنا بـَْعضـا  َأْربَابـ ا  َأْهـَ( اْلِكَتاِ  تـََعاَلْوْا ِإَلى َ َلَمة  َسَواء بـَيـْ
يَــا : وقــال تعـالى مناديــا جميـع البشــر،  [64]آل عمــران: ْوْا فـَُقولُــوْا اْشـَهُدوْا بِاَنَّــا ُمْسـِلُموَن{ مِّـن ُدوِن اللّــِه فَـِ ن تـََولَّــ

 [.21]البقرة: َأيـ َها النَّاُس اْعُبُدوْا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم َوالَِّذيَن ِمن قـَْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ 
وحيد األلوهية ودعوة أقوامهم إلى إفراد اهلل بالعبادة ، واجتنا  عبـادة الطواإيـ  : فالرس(  لهم بعووا لت وبالجملة 

ــــْبِلُكْم َلَعلَُّكــــْم تـَتـَُّقــــونَ واألصــــنام .  مــــا قــــال اهلل :  ــــُدوْا رَبَُّكــــُم الَّــــِذي َخَلَقُكــــْم َوالَّــــِذيَن ِمــــن قـَ  يَــــا َأيـ َهــــا النَّــــاُس اْعُب
قَاَل يَا قـَْوِم اْعبُـُدوْا اللّـَه َمـا مه ، فكان أول ما يقرع أسماع قومه: فقـد سمع  دعوة  ( رسول لقو ،  [36]النح(:

ُرُ  َأَفالَ تـَتـَُّقونَ   . [65]األعرا : َلُكم مِّْن ِإَله  َإيـْ
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 دقيقة 45 العبادة األسبوع التاسع

 
 

 تفسير العبادة
 

 مذل(.العبادة في اللغة معناها: التذل( والخضوع، يقال طري  معبد أي 

هي طاعة اهلل، بامتوال ما أمر اهلل به على ألسـنة الرسـ(. وقـال :  ما قال شيخ اإلسالم   -ي الشرع، معنى العبادةفو 
أيضا: العبادة اسم جامع لك( ما يحبه اهلل ويرضا  من األعمال واألقوال واألفعـال الظـاهرة والباطنـة. فعلـى المسـلم 

قــوال  أو  هلل فيهــا، وأن يــاتي بهــا علــى الوجــه الــذي ســنه رســول اهلل  أن يفــرد ربــه بجميــع أنــواع العبــادات مخلصــا
 عمال .

 . ومن العبادة : اجتنا   ( ما يبغضه اهلل من األقوال واألفعال الظاهرة والباطنة
 : مشول العبادة لألنواع اآلتية

ذب،، والسـجود، والر ـوع، واعلم أن العبـادة تشم( الصالة، والطـوا ، والحــج، والصـوم، والنـذر، واالعتكـا ، والـ
والخـــو ، والـــرهبة، والرإبــة، والخشــية، والتو ـــ(، واالســتغا ة ، والرجــاء، إلــى إيــر ذلــال مــن أنــواع العبــادات التــي 

بالسـنة الصـحيحة القوليـة أو العمليـة. فمـن صـر  شـيئا منهـا  شرعها اهلل في قرآنه المجيد، أو شـرعها رسـول اهلل 
َوَمن يَدُْع َمَع اللَِّه ِإَله ا آَخَر ال بـُْرَهاَن َلُه بِِه فَِ نََّمـا ِحَسـابُُه ِعنـَد رَبِـِّه ِإنَـُّه ال يـُْفِلـُ،  له تعالى:، لقو  لغير اهلل يكون مشر ا  

ا َوَأنَّ اْلَمَسـاِجَد لِلَّـِه فَـال:  وقوله ، [117]المؤمنون: اْلَكاِفُرونَ    فاحـد تعـم،  [18]الجـن:  تَـْدُعوا َمـَع اللَّـِه َأَحـد 
 . ً  أو صالحا   ً   ان أو ملكا    ً   ( مخلوق رسوال  
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 دقيقة 45 سبب الشرك الغلو في الصالحين األسبوع العاشر
 

 : سبب الشرك الغلو في الصالحين
 

فــراط بــالتعظيم ومعنــى الغلــو: اإل،  بنــي أدم بســبب الغلــو فــي الصــالحين ومــن هنــا نعلــم إن الشــرك إنمــا حــدث فــي
يَـا َأْهـَ( اْلِكتَـاِ  الَ تـَْغلُـوْا ِفـي ِديـِنُكْم َوالَ تـَُقولُـوْا َعلَـى اللّـِه ِإالَّ اْلَحـ ِّ ِإنََّمـا :  ولهذا قال اهلل تعالى،  بالقول واالعتقاد

د فـي الحــديث وقـد ور ،  [171]النســاء: اْلَمِسـيُ، ِعيَسـى ابْــُن َمـْريََم َرُسـوُل اللّــِه وََ ِلَمتُـُه َأْلَقاَهـا ِإلَــى َمـْريََم َوُروحع مِّْنـهُ 
يطرح خميصة له علـى وجهـه، فـ ذا  2طف  برسول اهلل  1قال : لما نزل  عن عا شة رضي اهلل عنها ، عن النبي 

. يحـذر مـا  وهـو  ـذلال: )لعنـة اهلل علـى اليهـود والنصـارى اتخـذوا قبـور أنبيـا هم مسـاجد( -اإتم بها  شفها، فقـال
 ، أخرجه الشيخان.  تخذ مسجدا  برز قبر  ، إير أنه خشي أن يأصنعوا ولوال ذلال 

وسا ر الصالحين ، في  ( ما  زوا االستغا ة بالرسول ، حتى جوّ   وجرى منهم الغلو في الشعر والنور ما يطول عدّ 
الـدنيا حتـى علـم مـا  ـان  ، حتـى قـال بعـض الغـالة: لـم يفـارق الرسـول  يستغاث فيه باهلل، ونسبوا إليه علم الغيـب

ِإنَّ اللَّـَه وقـال تعـالى: ،   [59]األنعـام: َوِعنَدُ  َمَفاِتُ، اْلغَْيِب الَ يـَْعَلُمَها ِإالَّ ُهوَ القرآن:  وما يكون وخالفوا صري،
ا وَ  بِـَايِّ َأْرض   َمـا تَـْدِري نـَْفـسع ِعنَدُ  ِعْلُم السَّاَعِة َويـُنَـزُِّل اْلغَْيَث َويـَْعَلُم َما ِفي اأْلَْرَحاِم َوَما َتْدِري نـَْفسع مَّاَذا َتْكِسُب إَـد 

قُـ( الَّ َأْمِلـاُل لِنَـْفِسـي نـَْفع ـا َوالَ َضـرًّا   :وقال تعـالى مخبـرا  عـن رسـوله ،  [34]لقمان: َتُموُت ِإنَّ اللََّه َعِليمع َخِبيرع 
  وُء ِإْن َأنَـْا ِإالَّ نَـِذيرع َوَبِشـيرع لَِّقـْوم  يـُْؤِمنُـونَ ِإالَّ َما َشاء الّلُه َوَلْو ُ نُ  َأْعَلُم اْلغَْيَب اَلْسَتْكوـَْرُت ِمَن اْلَخْيِر َوَما َمسَِّنَي الس ـ

ــَماَواِت َواأل قُــ( ال وقولــه:،  [188]األعــرا : َعوُــونَ  ْرِض اْلغَْيــَب ِإاليـَْعَلــُم َمــن ِفــي السَّ  اللَّــُه َوَمــا َيْشــُعُروَن َأيَّــاَن يـُبـْ
 [.65]النم(:

 
 
 
 
 
 

                                                           
 نزل : أي نزل به ملال الموت 1
 طف  : بكسر الفاء وفتحها ، والكسر أفص، ،  ما جاء في القرآن الكريم "وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ومعنا  : جع( . 2
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 دقيقة 45 (1) الصفاتتوحيد األسماء و  األسبوع الحادي عشر
 
 : توحيد األمساء والصفاتتوحيد األمساء والصفات -3
 

توحيــد األســماء والصــفات: هــو إفــراد اهلل تعــالى باســما ه وصــفاته وذلــال ب  بــات مــا أ بتــه اهلل لنفســه مــن األســماء  
 ن إير تحريف، وال تعطي(، وال تكييف، وال تموي(.م والصفات في  تابه، أو على لسان رسوله  

 
 
 

  : وفيما يلي ذكر قواعد األمساء والصفات
 

ــْوِء َولِّلــِه  :القاعــدة األولــى : أســماء اهلل حســنى وصــفاته عليــا  املــة قــال تعــالى  لِلَّــِذيَن الَ يـُْؤِمُنــوَن بِــاآلِخَرِة َموَــُ( السَّ
َولِلّـِه اأَلْسـَماء اْلُحْسـَنى فَـاْدُعوُ  وقال تعالى : ،  [60]النح(: اْلَحِكيمُ  اْلَمَوُ( اأَلْعَلَى َوُهَو اْلَعزِيزُ 

 [.180]األعرا :  ِبَها َوَذُروْا الَِّذيَن يـُْلِحُدوَن ِفي َأْسَمآ ِِه َسُيْجَزْوَن َما َ انُوْا يـَْعَمُلونَ 

 
والسنة فقط وأنها ليس  مقصورة بعدد معين ب(  ، المرجع فيها الكتا  ة: أسماء اهلل وصفاته توقيفيالقاعدة الوانية 

َهــا َوَمــا َبطَــَن لــم تعــر  منهــا إال بعضــها. قــال اهلل تعــالى:  ََ َمــا َإَهــَر ِمنـْ قُــْ( ِإنََّمــا َحــرََّم رَبِّــَي اْلَفــَواِح
ان ا َوَأن تـَُقولُــوْا َعلَــى اللّــِه َمــا الَ َواإِل ْــَم َواْلبَـغْــَي بِغَْيــِر اْلَحــ ِّ َوَأن ُتْشــرُِ وْا بِاللّــِه َمــا لَــْم يـُنَـــزِّْل بِــِه ُســْلطَ 

َوالَ تـَْقُف َما لَْيَس لَـاَل بِـِه ِعْلـمع ِإنَّ السَّـْمَع َواْلَبَصـَر َواْلُفـَؤاَد ُ ـ(  وقال: ،  [33]األعرا : تـَْعَلُمونَ 
أمتـال  اللهم إني عبـدك ابـن عبـدك ابـنوفي الحديث : " [.36]اإلسراء: ُأولِئاَل َ اَن َعْنُه َمْسُؤوال  

ناصيتي بيدك ماض في حكمال عدل في قضا ك أسالال بك( اسـم هـو لـال سـمي  بـه نفسـال أو 
أنزلته في  تابال أو علمته أحدا من خلقال أو استا رت به في علم الغيب عنـدك أن تجعـ( القـرآن 

 " . راو  ابن حبان وإسناد  صحي، . ربيع قلبي ونور بصري وجالء حزني وذها  همي
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 دقيقة 45 (2) توحيد األسماء والصفات لواني عشراألسبوع ا

 
 

ــَو لقولــه تعــالى : ،  التمويــ( أو ضــر  األموــال لصــفات اهلل تعــالىالقاعــدة الوالوــة : ال يجــوز  ــِه َشــْيءع َوُه ــْيَس َ ِمْوِل َل
ــِميُع الَبِصــيرُ  ــاَل ِإنَّ اللّــوقــال تعــالى: [ 11الشــورى:] السَّ َه يـَْعلَــُم َوَأنــُتْم الَ فَــالَ َتْضــرِبُوْا لِلّــِه اأَلْمَو

 ما ال يجوز نفي اسم أو صفة هلل وجاءت في الكتا  أو السنة ألن ذلال [  74]النح(: تـَْعَلُمونَ 
إشراك باهلل تعالى وتعطيـ( ألسـما ه وصـفاته يسـتلزم تحريـف النصـو: ، أو تكـذيبها مـع تـنقص اهلل 

 تعالى وتمويله بالمخلوق الناقص.

 
يـَْعلَـُم َمـا بـَــْيَن  ي أسـماء اهلل وصـفاته معلومـة و يفيتهــا مجهولـة ال يعلمهـا إال اهلل قـال تعـالى :القاعـدة الرابعـة  : معـان

ا َأْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم َوال  .[110]طه: ُيِحيطُوَن بِِه ِعْلم 
 

عـض خلقـه القاعدة الخامسة: ال يلزم من اتحاد االسمين اتحاد مسـماهما فـ ن اهلل سـمى نفسـه باسـماء تسـمى بهـا ب
و ذلال وصف نفسـه بصـفات وصـف بهـا بعـض خلقـه  السـمع والبصـر ، فلـيس السـميع  السـميع 

 وليس البصير  البصير .
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 دقيقة 45 (1) نواقض اإلسالم األسبوع الوالث عشر
 

 
 نواقض اإلسالم

 
 إن من أخطر نواقض اإلسالم وأ ورها شيوعا  عشرة نواقض وهي:
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ِإنَّ الّلَه الَ يـَْغِفُر َأن ُيْشَرَك بِِه َويـَْغِفُر َما ُدوَن َذِلاَل ِلَمن َيَشاء َوَمن ُيْشِرْك :  قال تعالى:  ادة اهللالشرك في عب األول:

ا ِإنَـُّه َمـن ُيْشـِرْك بِاللّـِه فـََقـْد َحـرََّم اللّـُه َعَليـِه وقـال تعـالى : ،  [116]النسـاء:  بِالّلِه فـََقْد َض(َّ َضاَلال  بَِعيد 
ومـن ذلـال دعـاء األمـوات واالسـتغا ة بهـم  ،[ 72]الما ـدة: ْلَجنََّة َوَمْاَواُ  النَّـاُر َوَمـا لِلظَـّاِلِميَن ِمـْن َأنَصـار  ا

 والنذر والذب، لهم.
 

 من جع( بينه وبين اهلل وسا ط يدعوهم ،ويسالهم الشفاعة ويتو ( عليهم فقد  فر إجماعا .  الواني :
 

  ين ، أو يشال في  فرهم ، أو صح، مذهبهم ،  فر .من لم يكّفر المشر  الوالث:
 

أ م( من هديـه ، أو أّن حكـم إيـر  أحسـن مـن حكمـه ،  الـذين يفّضـلون  من أعتقد أن إير هدي النبي  الرابع :
 حكم الطواإي  على حكمه ، فهو  افر .

 
َذلِـاَل بِـاَنَـُّهْم َ رُِهـوا َمـا  لى : ، ولـو عمـ( بـه ، فقـد  فـر لقولـه تعـا من أبغض شيئا  مما جاء به الرسـول   الخامس:

  حال المنافقين .  [.9]محمد: َأنَزَل اللَُّه فََاْحَبَط َأْعَماَلُهمْ 
 
 
 

 دقيقة 45 (2) نواقض اإلسالم األسبوع الرابع عشر

 
ــِئن َســاَ أو  وابــه أو عقابــه ،  فــر . والــدلي( قولــه تعــالى :  مــن اســتهزأ بشــيء مــن ديــن الرســول الســادس: ْلتَـُهْم َوَل

ــْد َ َفــْرتُم بـَْعــَد    لَيَـُقــوُلنَّ ِإنََّمــا ُ نَّــا َنُخــوُض َونـَْلَعــُب قُــْ( َأبِالّلــِه َوآيَاتِــِه َوَرُســوِلِه ُ نــُتْم َتْســتَـْهِزُ ونَ  ــِذُروْا َق الَ تـَْعَت
 [.66-65]التوبة: رِِمينَ ِإيَماِنُكْم ِإن نَـّْعُف َعن طَآ َِفة  مِّنُكْم نـَُعذِّْ  طَآ َِفة  بِاَنَـُّهْم َ انُوْا ُمجْ 
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َوَمـا َ َفـَر ُسـَلْيَماُن  السحر ، ومنه الصر  ، والعطف ، فمن فعله أو رضي به  فر ، والـدلي( قولـه تعـالى :  السابع:
َوَمـاُروَت َوَمـا يـَُعلَِّمـاِن َوَلِكنَّ الشَّْياِطيَن َ َفُروْا يـَُعلُِّموَن النَّاَس السِّـْحَر َوَمـا أُنـِزَل َعلَـى اْلَمَلَكـْيِن بَِبابِـَ( َهـاُروَت 

َنةع َفالَ َتْكُفرْ   [102]البقرة: ِمْن َأَحد  َحتَّى يـَُقوالَ ِإنََّما َنْحُن ِفتـْ
 

يَا َأيـ َها الَـِّذيَن آَمنُـوْا الَ تـَتَِّخـُذوْا اْليَـُهـوَد تعالى:  قوله( ــمظاهرة المشر ين ومعاونتهم على المسلمين، والدلي الوامن :
ُهْم ِإنَّ اللّـــــَه الَ يـَْهـــــِدي اْلَقـــــْوَم َوالنََّصــــارَ   الظَّـــــاِلِمينَ ى َأْولِيَـــــاء بـَْعُضـــــُهْم َأْولِيَـــــاء بـَْعــــض  َوَمـــــن يـَتَــــــَولَُّهم مِّـــــنُكْم فَِ نَّـــــُه ِمــــنـْ
 [.51]الما دة:

 
ـَر َوَمـن يـَْبتَـِ  إَ  :فهـو  ـافر ، لقولـه تعـالى  من اعتقد أن بعض الناس يسـعه الخـروح عـن شـريعة محمـد   التاسع: يـْ

 [.85]آل عمران: اإِلْساَلِم ِدين ا فـََلن يـُْقَبَ( ِمْنُه َوُهَو ِفي اآلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسرِينَ 
 

ـَر بِآيَـاِت رَبِـِّه  ُـمَّ اإلعراض عن دين اهلل ، ال يتعلمه وال يعم( به ، والدلي( قوله تعالى :  العاشر: َوَمْن َأْإَلُم ِممَّـن ذُ ِّ
َها ِإنَّ   [.22]السجدة: ا ِمَن اْلُمْجرِِميَن ُمنَتِقُمونَ َأْعَرَض َعنـْ

 
}َمـن َ َفـَر بِاللّـِه ِمـن بـَْعـِد إيَمانِـِه  ، إال الُمكـر  لقولـه تعـالى : وال فرق يف مجيع هذه النوواق  بوني ازواول وااوووادخل وا وا   
اْلُكْفِر َصــْدر ا فـََعَلــْيِهْم َإَضــبع مِّــَن الّلــِه َوَلُهــْم َعــَذا ع َعِظــيمع{ ِإالَّ َمــْن ُأْ ــرَِ  َوقـَْلُبــُه ُمْطَمــِئنم بِاإِليَمــاِن َوَلِكــن مَّــن َشــَرَح بِــ

و لها من أعظم ما يكون خطرا  ، وأ ور ما يكون وقوعا  ، فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخا  منهـا [ 106]النح(:
ما يظهرونه من اإلسـالم ، ، فهم وإن سلموا من عقا  الدنيا لفكم من المنافقين الذين يعتقدون ذلال  على نفسه .

 نعوذ باهلل من موجبات إضبه ، وأليم عقابه. إال أنهم في اآلخرة في الدرك األسف( من النار ،
 
 


