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احلمد هلل رب العاملني وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف الأنبياء واملر�صلني نبينا حممد وعلى اآله و�صحبه 
اأجمعني، اأما بعد: 

فن�صع بني يديك كتاب الطالب -ملادة التوحيد لل�صف الثاين املتو�صط- الف�صل الدرا�صي الأول، وهو 
ب اإليك ما يتعلَّق بتوحيد اهلل تعاىل، ونبِذ ال�صرِك، والبدِع املخلَّة بالتوحيد. كتاٌب يقرِّ

تعاىل  باإذن اهلل  تكون  لالآخرين  وتعليمها  ن�صرها  و�صعيك يف  التوحيد  بعقيدة  وَعملك  ِعلمك  وبقدر 
ا  ِبِه َخْيً ُيِرِد اهلُل  ممن اأراد اهلل بهم اخلي و�صعادة الدارين، حيث اأخربنا ر�صولنا الكرمي  اأن: »َمْن 
ر النبيُّ  من َبلََّغ ديَنه، ودعا له  ين تعلُّم التوحيد، وقد ب�صَّ يِن«)1(، وِمن اأعظم الِفقِه في الدِّ ْهُه يِف الدِّ ُيَفقِّ
اَها اإىَِل َمْن َلْ َي�ْصَمْعَها؛ َفُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه َل ِفْقَه َلُه،  َر اهلُل اْمرًءا �َصِمَع َمَقاَلِتي َفَوَعاَها، ُثمَّ اأَدَّ بقوله : »َن�صَّ

َوُربَّ َحاِمِل ِفْقٍه اإىَِل َمْن ُهَو اأَْفَقُه ِمْنه« )2(.
وقد اعتمدنا يف عر�ض الكتاب على الطريقة الآتية:

اأوًل: تق�صيم الكتاب اإىل وحدات متنا�صبة، لكل وحدة عنوان يربط مو�صوعاتها.
ثانًيا: تق�صيم كل وحدة اإىل درو�ض منا�صبة.

ثالًثا: تق�صيم كل در�ض اإىل عنا�صر ق�صية منا�صبة مل�صتوى الطالب.

الـمقــدمــــةالـمقــدمــــة

)1( اأخرجه البخاري رقم )271( وم�صلم رقم )1037(.
)2( اأخرجة الرتمذي رقم )2656( وابن ماجه رقم )231(.
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و�ِصْرنا يف عر�ض كلِّ در�ض وفق ما ياأتي:
11 و�صع متهيٍد منا�صب.

22 التعريف بعنوان الدر�ض.
33 عر�ض الدر�ض وفق عنا�صر تت�صمن: الأدلَة، والأمثلَة، والأحكاَم، والأق�صاَم اأو الأنواَع.

44 و�صع اأن�صطة منا�صبة ملو�صوع الدر�ض.
55 و�صع اأ�صئلة التقومي.

66 و�صع معلومات اإثرائية اإذا اقت�صى الدر�ض ذلك.
ى من درا�صتك لهذه الوحدة، من اأجل  وقد و�صعنا يف مقدمة كل وحدة من الكتاب الأهداف التي ُتَتَوخَّ
اأن تتاأملها وت�صعى لتحقيقها، فبقدر قربك من حتقيق الأهداف تكون ا�صتفادتك من الكتاب كبية ومثمرة.
له اأن يكون الكتاُب دافًعا لك اإىل مزيد ِمن العلم النافع والعمل ال�صالح، وانطالقًة خلي   والذي نوؤمِّ
عظيم َترى اأثره يف حياتك واأ�صرتك وجمتمعك ووطنك. نفع اهلل بك، وجعلك قرة عني لوالديك وحفظك من 

كل �صوء.
و�صلى اهلل و�صلم على نبينا حممد وعلى اآله و�صحبه اأجمعني.
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الوحدة األولىالوحدة األولى

درو�س الوحدةدرو�س الوحدة

  الدر�س الأول:
ا�شتحقاق اهلل للعبادة وحده ل �شريك له.

 الدر�س الثاين:
، والتحذير من الغلو فيهم. مكانة الأنبياِء 

  الدر�س الثالث:
   َم�����ْرَيَ   اْب���ِن  َن��ِب��ي اهلِل ِعي�َشى  املُ�����ْش��ِل��ِم��َن ِف  َع��ِق��ي��َدُة 

َوالَتّْحِذيُر ِمَن اْلُغُلِوّ ِفيه.
  الدر�س الرابع:

ٍد  َوالَتّْحِذيُر ِمَن اْلُغُلِوّ ِفيه. َنا ُمَحَمّ َمكاَنُة َنِبيِّ
  الدر�س اخلام�س:

، والَتّْحِذيُر  َعِقيَدُة الُم�ْشِلِميَن َفي الَمَلئَكِة 
ِمَن اْلُغُلِوّ ِفيِهم .
  الدر�س ال�شاد�س:

الُغُلِوّ  ِم��َن  َوالَتّْحِذيُر  َن  اِلِ وال�َشّ الأَْوِل��ي��اِء  َمكاَنُة 
ِفيِهم.

ْرِف اْلِعباَدِة هلِل  ْرِف اْلِعباَدِة هلِل ُوُجوُب �ضَ ُوُجوُب �ضَ
َوْحَدُه اَل �َضِريَك َلهَوْحَدُه اَل �َضِريَك َله
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الأهدافالأهداف

من املتوقع بعد درا�صة هذه الوحدة اأن:
11 اأَ�صتدل على بطالن الآلهة التي تعبد من دون اهلل.

22 اأُعّدد ال�صفات التي يجب اأن تتوفر يف امل�صتحق للعبادة.

. 33 اأَ�صتدل على مكانة الأنبياء 

44 اأُبنّي عقيدتنا يف نبي اهلل عي�صى �.

. 55 اأَ�صتدل على عدم الغلو يف النبي عي�صى

. 66 اأَ�صتدل على عدم الغلو يف النبي حممد

. 77 اأَ�صتدل على عدم الغلو يف املالئكة 

٨٨ اأَ�صتدل على بطالن عبادة الأولياء وال�صاحلني.
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الدرس 
ِا�ْضِتْحقاُق اهلِل ِلْلِعباَدِة َوْحَدُه اَل �َضِريَك َلهِا�ْضِتْحقاُق اهلِل ِلْلِعباَدِة َوْحَدُه اَل �َضِريَك َلهاألول 1

تمهيد

)1( �صورة احلج اآية 62.
)3( �صورة النحل اآية: 17. )2( �صورة الأعراف اآية: 191.  

)5( اآل عمران اآية 26. )4( �صورة الأعراف اآية 192.  

ۓ   ۓ       ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   {ہ   تعالى:  اهلل  قال 
ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ})1(.

أثبت اهلل تعالى في هذه اآلية الكرمية أنه سبحانه هو اإلله احلق المستحقُّ 
للعبادة وحده، وأن ما عداه من املعبودات التي اتخذها املشركون آلهة من 

دون اهلل باطلة. 
  وقـد ذكــر اهلل تعالــى فــي مــواضــع كثيــرة من القــرآن الكـريـم مـا يـدل 

على بطالن هذه اآللهة، نتناول بعًضا منها في هذا الدرس.

 .)2({ 11 قال اهلل تعاىل: { 

.)3({ 22 وقال اهلل تعاىل: { 

 .)4({ 11 قال اهلل تعاىل يف و�صف اآلهِة امل�صركني: {

22 وقال اهلل تعاىل: {

.)5({

11

22

فُة الأُوىل:الُقدرة على اخللق والإيجاد ال�شِّ

فُة الثانيُة:الُقدرة على الن�شر والنفع وال�شر ال�شِّ

من دالئل ا�ضتحقاق اهلل للعبادة وحده ال �ضريك له
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55

44

ا ميتة، اأو غائبة، اأو جمادات ل �صمع لها اأ�صاًل، ولو ُفِر�َض ا�صتماعها  فاآلهة امل�صركني ل ت�صمع لأنها اإمَّ
ک ک  َجَدًل ملن يدعوها، فاإنها ل قدرة لها على اإجابته؛ لعجزها وقلة حيلتها، قال اهلل تعاىل: 
ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱں ں ڻ 

ڻ ڻ })4(.

11 قال اهلل تعاىل: {

 .)1({
} تعاىل:  اهلل  وقال   22

.)2({

فالإله احلق هو الذي له امللك كله، واأما اآلهة امل�صركني التي يدعونها من دون اهلل فهي ل متلك 
�صيًئا اأبًدا.

فُة الرابعُة: ال�شمع الوا�شع الذي ي�شمع به جميع من يدعوه، مع القدرة على اإجابتهم ال�شِّ

)2( �صورة �صباأ اآية 22. )1( �صورة فاطر اآية 13.   
)4( �صورة فاطر اآية 14.  )3( رواه اأحمد برقم )24195(.  

)5( �صورة الأنعام اآية: 59.

فُة اخلام�شُة:العلم الكامل الذي ل نق�س فيه ال�شِّ

اهلل وحده الإله احلق هو املطلع على كل �صيء، املحيط بكل �صغية وكبية، واخلبي بحقائق 
رُّ عنده عالنية، ل تخفى عليه خافية  الأ�صياء، العليم مبا يف ال�صدور، فالغيب عنده �صهادة، وال�صِّ

ْت، يعلم دبيب النملة ال�صوداء على ال�صخرة ال�صوداء يف الليلة الظلماء. من خلقه مهما َدقَّ
  قال اهلل تعاىل: {

.)5({

فُة الثالثُة:له امللُك الكامُل والت�شرُف املطلَُق ف�ي جميع الأ�شياء33 ال�شِّ

الق�صرة الرقيقة 
على نواة التمرة

�َصَراَكٍة يف اخللق

الهباءة ال�صغيرة في الهواء ل تكاد ترى بالعين، وقيل وزن نملة �صغيرة

معني على اخللق والتدبي

قــال اهلل تعــاىل:  قالــت عائ�صــة : احلمــد هلل الذي 
و�صــع �صــمعه الأ�صوات لقد جاءت املجادلة اإىل النبي  تكلمه واأنا يف ناحية البيت ما اأ�صــمع ماتقوله 

 .)3( فاأنزل اهلل عز وجل: 
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من دالئل ا�ضتحقاق اهلل للعبادة من دالئل ا�ضتحقاق اهلل للعبادة 
وحده ال �ضريك لهوحده ال �ضريك له

له امللُك الكامُل 
والتصرُف املطَلُق 

على جميع 
األشياء

الُقدرة على 
النصر والنفع 

والضر

 الُقدرة على 
اخللق واإليجاد

السمع الواسع الذي 
يسمع به جميع من 
يدعوه، مع القدرة 

على إجابتهم

 العلم الكامل 
الذي ال نقص فيه

يف �صوء ما ذكر من �صفات الإله احلق، اأُعّدد �صفات الآلهة الباطلة:
1  اأنهم ل يخلقون �صيًئا بل هم خملوقون.

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

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

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

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

1

ٌر ل ميلك لنف�صــه  كل َمــن يف ال�صــماوات والأر�ــض مهمــا بلغ مــن املكانة والقوة فهو عبــٌد هلل تعاىل خملوق مَدبَّ
.)1({ ا فكيف ميلك لغيه؟! قال اهلل تعاىل:{ نفًعا ول �صرًّ
 فــال ي�صــح يف ال�صــرع، ول يف العقــول ال�صــليمة، اأن يكون اأحٌد �صــريًكا هلل تعاىل، ولهذا يقول امل�صــركون يوم 

.)2({ القيامة اإذا عاينوا احلقائق:{ 

كل َمن �ضَوى اهلل فهو عبٌد هلل

)1( �صورة مرمي اآية: 93.
)2( �صورة ال�صعراء الآيتان: 97-9٨.
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ما صفات اآللهة الباطلة؟ 11

ملاذا يتعلق  بغير اهلل تعالى؟ 22

كل اإله ُعِبَد اأو ُيعَبُد ِمن دون اهلل تعاىل فعبادته باطلة؛ لأنه ل ي�صتحق العبادة اإل من 
ات�صف ب�صفات الكمال املطَلق، وانتفت عنه �صفاُت النق�ض كلُّها، وهذا ل يكون اإلَّ يف 
اإلٍه واحٍد هو: )اهلل جلَّ وعَل(، اأما بقية الآلهة الباطلة التي ُعبدت وُتعبد ِمن دونه يف 
قدمي الدهر وحديثه فال متتلُك �صيًئا ِمن هذه ال�صفاِت، ول تنتفي عنها �صفاُت النق�ض، 

املالزمة للمخلوق اأيًّا كان.

ا منها: تعددت معبودات امل�صركني من دون اهلل عز وجل، اأَذُكر بع�صً
. 1  الأنبياء 

2 الأولياء وال�صاحلون.

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

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

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

2

ُبطالن االآلهة التي ُتْعَبُد من دون اهلل
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)1( �صورة فاطر اآية: 13.

)2( �صورة الن�صاء اآية: 77.
)3( �صورة الن�صاء اآية: 124.

النواة فيها ثالثة أشياء ذكرها اهلل عز وجل في كتابه، وهي
1 القطمير وهي القشرة الرقيقة على نواة التمرة، قال اهلل تعالى:

    { ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ} )1(.
2 الفتيل وهو خيط يكون في الشق الذي في النواة، قال اهلل تعالى: 

{ ے  ۓ  ۓ    ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ} )2(.
3 النقير وهي النقرة التي تكون على ظهر النواة، قال اهلل تعالى: 

ڈ   ڈ     ڎ   ڎ   ڌ   ڍڍڌ   ڇ   ڇ   {ڇ   
ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک} )3(.
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الدرس 
مكانة االأنبياِء مكانة االأنبياِء  ، والتحذير من الغلو فيهم ، والتحذير من الغلو فيهمالثاني

تمهيد

2

. ي خمسة من األنبياء  ُأسمِّ

الأنبياُء والر�صل  هم اأف�صل النا�ض و�صادة الب�صر، فال اأحَد ِمَن الب�صِر اأف�صُل من 
، فهم قد جمعوا بني مرتبتي العبودية والنبوة، وقد اختارهم اهلل  اأنبياء اهلل ور�صله 

 تعاىل حلمل ر�صالته اإىل النا�ض، قال اهلل تعاىل: 
.)1({ }

مـكـانـُة االأنبياِء 

دعــوة االأنبياء 

المراد بالغلو في االأنبياء 

)1( �صورة احلج اآية: 75.
)2( �صورة البقرة اآية: 136.

)3( اأخرجه البخاري برقم )3443(، وم�صلم برقم )2365(.
. )4( لي�ض بيننا نبي: اأي لي�ض بني عي�صى  وحممد  نبيُّ

قامت دعوة الأنبياء  على اأ�ص�ض، منها:
11 جميع الأنبياء دعوتهم واحدة و�صرائعهم خمتلفة، قال اهلل تعاىل: { ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  

هريرة  اأبي  وعن  ڇ})2(،  ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ  ڃ   ڃ    ڃ   ڄ  

 اأن النبي  قال: »اأنا اأوىل النا�ض بعي�صى ابن مرمي يف الأوىل والآخرة قالوا: كيف 
)4( ،)3(  » َنِبيٌّ بيننا  وِديُنُهْم واِحٌد، فلي�ض  �َصتَّى  َهاُتُهْم  اأُمَّ ٍت  اإخوٌة من َعالَّ الأنبياء   يار�صول اهلل؟ قال 

املراد بالغلو ف الأنبياء هو: رفعهم فوق منزلتهم التي اأنزلهم اهلل تعاىل اإيَّاها.

المراد بهم: 
الإخوة لأب
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 ومعناه: اأن دينهم واحد وهو دعوتهم لتوحيد اهلل وحده ل �صريك له، و�صرائعهم متعددة فهم 
مبثابة الإخوة لأب، اأبوهم واحد، واأمهاتهم خمتلفة )1(. 

22 جميع الأنبياء يدعون لعبادة اهلل وتوحيده وحده، قال اهلل تعاىل: { ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ})2(. 
33 جميع الأنبياء ينهون عن ال�شرك ويحذرون منه، قال اهلل تعاىل: {ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ})3(. 
44 جميع الأنبياء بينوا اأن الآلهة التي تعبد من دون اهلل ل تنفع ول ت�شر ول متلك موتاً 

       ول متلك �شيًئا، قال اهلل تعاىل: {  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ   ٹ})4(. 

55 جميع الأنبياء ل يطلبون على دعوتهم اأجًرا اإل من اهلل تعاىل، قال اهلل تعاىل: { ٱ  ٻ  

ٻ  ٻ  ٻپ  پ    پ  پ      ڀ  ڀڀ })5(.
66 جميع الأنبياء اأمرهم اهلل باإقامة الدين، قال اهلل تعاىل: { چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  

ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  
کگ})6(.

)1( قال ابن حجر: )ومعنى احلديث اأن اأ�صل دينهم واحد، وهو التوحيد واإن اختلفت فروع ال�صرائع( فتح الباري ج6 �ض 4٨9. 
)5( �صورة هود اآية: 29. )2( �صورة الأنبياء اآية: 25. 

)6( �صورة ال�صورى اآية: 13.           )3( �صورة النحل اآية: 36. 
)7( اأخرجه البخاري رقم )3261(.                 )4( �صورة الفرقان اآية: 3. 

ر ال�صرع من الغلو يف الأنبياء  خ�صية اأن ُيعَبُدوا من دون اهلل، وبنيَّ بطالن عبادتهم  حذَّ
من وجوٍه عدة، منها:

ا اأنا َعْبُدُه، َفُقوُلوا:  َ 11  اأن الأنبياء  عباد من عباد اهلل عز وجل، كما قال النبي : »َفاإِنَّ

َعْبُد اهلِل َوَر�ُصوُلُه« )7( فمن َيْعُبُد كيف ُيْعَبُد؟!

التحذير من الغلو في االأنبياء 
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22 اأن جميــع الأنبيــاء  جاوؤوا يدعون النا�ض جميًعـا اإىل عبـادة اهلل وحــده وتــرك 

  اإ�صـراك اأي خملـوق معه، كما قــال اهلل تعاىل:{ 
})1( فمن غال فيهم اأو عبدهم من دون اهلل فقد خالف 

ما جاوؤوا به.
ر مــن عـبـادة الأنبياء  واتخاذهم اأرباًبا من دونه، قال اهلل تعاىل:  33 اأن اهلل تــعــالـى حــذَّ

.)2({ }

 : من �صور الغلو يف الأنبياء 
. 1  دعاوؤهم من دون اهلل جلَّ وعزَّ

2 ال�صتغاثة بهم يف ال�صدائد وهم يف قبورهم.

3 طلُب الن�صر منهم على الأعداء بعد موتهم.

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

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

)1( �صورة النحل اآية: 36.            
)2( �صورة اآل عمران اآية: ٨0.
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ما مكانة األنبياء  عند اهلل تعالى؟ 11

. َأذُكر األسس التي قامت عليها دعوة األنبياء  22

؟ ر الشرع من الغلو في األنبياء  ملاذا حذَّ 33
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الدرس 
الثالث

َعِقيَدُة الُم�ْضِلِميَن ِفي َنِبي اهلِل ِعي�َضى اْبِن َمْرَيَم َعِقيَدُة الُم�ْضِلِميَن ِفي َنِبي اهلِل ِعي�َضى اْبِن َمْرَيَم  َوالتَّْحِذيُر ِمَن اْلُغُلوِّ ِفيه َوالتَّْحِذيُر ِمَن اْلُغُلوِّ ِفيه

تمهيد

3

عقيدتنا في نبي اهلل عي�ضى 

قال اهلل تعالى: {ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک})1(،  من هذا   
النبي؟ وقد أعطاه اهلل تعالى ثالثة أشياء فما هي؟

اإىل مـريــم فنفخ فـيهـا    اأر�صـــل جـربيل  حيث  اأب،  باأم���ره من غ��ي�ر  اأن اهلل خ�����لق��ه    11

فحملت بعي�صى باإذن اهلل. قال اهلل تعاىل:{ې  ې   ى  ى     ائ  ائ  ەئ  
ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ})2(

22  اأنه عبد اهلل ور�شوله، اأر�شله اهلل لهداية بني ا�شرائيل والدعوة اإىل اهلل وحده، قال اهلل �صبحانه 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   الكتاب:{  لأهل 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  
ڤ   ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ چچ  چ  ڇ  ڇ  
 :3(، وقال ر�صول اهلل({ ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ 
»من �صهد اأن ل اإله اإل اهلل واأن حممًدا عبده ور�صوله، واأن عي�صى عبد اهلل ور�صوله، وكلمته األقاها 

ة على ما كان من العمل«)4(.  ار حق، اأدخله اهلل اجلنَّ ة حق، والنَّ اإىل مرمي وروح منه، واجلنَّ
33  اأنه اأحد اأويل العزم من الر�شل، قال اهلل عز وجل عن اأويل العزم: { ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  

ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ})5(. 

)4( اأخرجه البخاري رقم )3252(، وم�صلم رقم )2٨(. )1( �صورة مرمي اآية: 30. 
)5( �صورة الأحزاب اآية: 7. )2( �صورة التحرمي اآية: 12. 

)3( �صورة الن�صاء اآية: 171.           
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واملر�شلن  الأنبياء  بر�شالة خامت   ومب�شًرا  لر�شالة مو�شى  اأر�شله م�شدًقا  اأن اهلل    44

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ        ، قال اهلل تعاىل: {  حممد 
ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  

ڦ  ڦ    ڦ})1(. 
55  اأن اهلل اأنزل عليه الإجنيل، وجعل فيه الهدى والنور وم�شدًقا ملا ف التوراة، قال اهلل تعاىل: 

{ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
ڤ})2(.

66  اأنه مل ُي�شلب ومل ُيقتل، بل رفعه اهلل اإليه، قال اهلل تعاىل: {ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  

ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ    ڄ   ڄ  
ڱ   ڱ   ڳڱ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   کک    ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڎڈ   ڎ  

ڱ  ں   ں})4(.
77  اأن عي�ش��ى ين��زل ف اآخ��ر الزم��ان ويحك��م ب�ش��ريعة حمم��د ، فعــن اأبي هريــرة  قال: قال 

ر�صول اهلل : »والذي نف�صي بيده لُيو�ِصَكنَّ اأن َيْنِزَل ِفيُكم ابُن َمْرمَي َحَكًما َعْدًل؛ احلديث..«)5(. 
 . ويف هــذا احلديــث رٌد علــى طائفتــني: الأوىل: )اليهــود( الذيــن زعمــوا اأنهم قتلوا عي�صــى 

الثانية: )الن�صارى( الذين زعموا اأن عي�صى  اإله.
)1( �صورة ال�صف اآية: 6.                        )2( �صورة املائدة اآية: 46.            )3( �صورة اآل عمران، الآيات: 51-4٨.

ا. )4( �صورة الن�صاء، الآيات: 157-15٨.    )5( اأخرجه م�صلم، برقم )155( ورواه البخاري اأي�صً

1
قال اهلل تعاىل  يف �صاأن عي�صى عليه ال�صالة وال�صالم: {   ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  
ڇ  ڇ   ڇ  ڍڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ   ڑ  
ک  ک  کک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
ھ   ھ   ھ   ھ    ہہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻڻ   ں   ں    ڱ  
ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    

ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې   ې  ى  ى  ائ})3(. 
اأَ�صتخِرج من الآيات الكرميات معجزات عي�صى �.
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)2( �صورة الزخرف اآية: 59. )1( �صورة املائدة اآية: 75 

)4( �صورة املائدة  اآية: 73.           )3( �صورة املائدة  اآية: 72 
)6( �صورة املائدة الآيتان )117-116(. )5( �صورة التوبة  اآية: 31. 

من اأتباع عي�صى  من غال فيه، وا�صطربوا يف حقيقته، فقال بع�صهم: هو اإله، وقال بع�صهم: 
ر اهلل تعاىل منها واأبطلها يف كتابه الكرمي، من وجوه  هو ابن الإله، وكل هذه اعتقادات فا�صدة حذَّ

عدة، منها:
11  اأنه  ب�شٌر، يجوز عليه ما يجوز على الب�صر من احلاجة اإىل الأكل وال�صرب، وقد ا�صطفاه 

اهلل تعاىل وكرمه بحمل ر�صالته، ولي�ض له من الإلهية ن�صيب، قال اهلل تعاىل: 
 

 .
)1(

بوبيــة اأو الألوهية، قال اهلل  22  اأن��ه عب��د م��ن عباد اهلل تعاىل، فلي�ــض له �صــيء مــن خ�صائ�ض الرُّ

تعاىل: { ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ})2(.
بوبية اأو الألوهية  َ ف القراآن الكري اأن َمن اعتقَد فيه �شيًئا ِمن خ�شائ�س الرُّ 33  اأن اهلل تعاىل َبنَّ

 ،)3({ فقد كَفَر،  قال اهلل تعاىل: { 
وقال اهلل تعاىل:{ ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ})4(. 

44 اأن الواجَب هو عبادُة اهلل وحده ل �شريك له، فمن َعَبَد عي�صى  فقد خالف ما اأمر 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ  اهلل عزَّ وجلَّ به، قال اهلل تعاىل: 
ەئەئ  ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 

وئ وئ ۇئ )5(.
55  تربوؤ عي�شى عليه ال�شلة وال�شلم من اأن يكون اأمر اأحداً بعبادته. { چ چ ڇ ڇ 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 
ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

ېى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ})6(.

التحذير من الغلو في النبي عي�ضى  من القراآن الكريم
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، اأَ�صتنِبط منها خم�ض فوائد  ذكر اهلل تعاىل يف �صورة مرمي ق�صة عي�صى 
متعلقة مبو�صوع الدر�ض. 

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

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

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

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

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

2

. ُأخّلص عقيدتنا في عيسى  11

من أكثُر نبي غال فيه أتباعه ورفعوه فوق مكانته؟ 22

. َأستدل على بطالن عبادة عيسى  33
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الدرس 
الرابع

ٍد   َوالتَّْحِذيُر ِمَن اْلُغُلوِّ ِفيهَوالتَّْحِذيُر ِمَن اْلُغُلوِّ ِفيه َنا ُمَحمَّ ٍد َمكاَنُة َنِبيِّ َنا ُمَحمَّ َمكاَنُة َنِبيِّ 4

لعبادة النبي  صور منها: 
. ِّ11  دعاء النبي

22  االستغاثة به في الشدائد وهو في قبره
  33
  44

ُد النا�ِض و�صفوُتهم واأف�صُلهم واأكرُمهم ، وهو اأف�صل الر�صل وخامَتهم، وقد  نبيُّنا حممٌد  هو �َصيِّ
دلَّ على ف�صِلِه ن�صو�ض كثية، منها:

ُد النا�ِض يوَم اْلِقَياَمِة«.)1(.  11  حديث اأبي ُهَرْيَرَة � قال: قاَل ر�صوُل اهلِل : »اأََنا �َصيِّ

ل َمن َين�َصُق  ُد َوَلِد اآدَم َيوَم الِقياَمة َواأوَّ 22 عن اأبي هريرة � قال، قال ر�صول اهلل : »اأََنا �َصيِّ

ٍع« )2(. ل ُم�َصَفّ ل �َصاِفٍع َواأوَّ عَنُه الَقرب، َواأوَّ

)1(  اأخرجه البخاري رقم)4435(، وم�صلم برقم )194(.
)2(  رواه م�صلم برقم )227٨(.

 ِّمكانُة النبي

تمهيد
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)1( �صورة الكهف اآية 110. 

)2(  اأخرجه البخاري رقم )3261(.
)3( اأخرجه اأحمد رقم )16307(، واأبو داود رقم )4٨06(، وهذا لفظه،  و�صححه الألباين يف �صحيح اجلامع )3700(.

11

22

اأنــه  بــ�صـــر

اأنه  نهى عن الُغُلوِّ فيِه

ِة �صيٌء، فال جتوز عبادته من دون اهلل. ِة ول الأُلوهيَّ بوبيَّ فلي�ض له ِمن خ�صائ�ض الرُّ

ر الكتاب وال�صنة من الغلو يف نبينا حممد ، وبنيَّ بطالن الغلو فيه من وجوٍه عدة، منها: حذَّ

اأَذُكر اآية من القراآن الكرمي و�صف اهلل فيها نبيه � باأنه ب�صر. 

قال اهلل تعاىل: {..................................................................})1(.

 : امْلِْنرَبِ على  يقول    ُعَمَر  �صمَع  اأنه  ا�ٍض   َعبَّ بن  اهلل  عبد  فعن    
 ، َمْرمَيَ اَرى ابَن  اأَْطَرِت النَّ�صَ َكَما  ُتْطُرويِن   يقول: »َل  ِبيَّ  �صمعت النَّ

ا اأنا َعْبُدُه، َفُقوُلوا: َعْبُد اهلِل َوَر�ُصوُلُه«.)2(  َ َفاإِنَّ
اإِىَل  َعاِمٍر  َبِني  َوْفِد  يِف  اْنَطَلْقُت  قاَل:    ِي  خِّ ال�صِّ ْبِن  اهلِل  َعْبِد  وعن    
َوَتَعاىَل«  َتَباَرَك  اهلُل  ُد  يِّ »ال�صَّ َفَقاَل:  ُدَنا،  �َصيِّ اأَْنَت  َفُقْلَنا:    اهلِل  َر�ُصوِل 
َبْع�ِض  اأَْو  ِبَقْوِلُكْم،  »ُقوُلوا  َفَقاَل:  َطْوًل،  َواأَْعَظُمَنا  اًل،  َف�صْ ُلَنا  َواأَْف�صَ ُقْلَنا: 

ْيَطاُن«.)3( ُكُم ال�صَّ َقْوِلُكْم، َول َي�ْصَتْجِرَينَّ

1

  التحذير من الغلو في نبينا محمد

اأكثرًنا خيًرا

اأعظمنا �صرًفا وغنى

ال�صوؤود حقيقة 
هلل عزوجل

مجاوزة الحد في 
المدح والكذب 

فيه

ل يتخذنكم ال�صيطان ر�صاًل اإلى الخلق 
في اإغوائهم
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33

44

ا اأنه  ل ميلك لنف�صه نفًع� ول �صرًّ

اأنه  ل ميلك �صيًئ� لأقرب اأق�ربه

تعاىل: { اهلل  قال    11

 .)1({
ُحٍد، َو�ُصجَّ يِف َراأْ�ِصِه، َفَجَعَل  22  وعن اأََن�ض بن مالك � اأَنَّ َر�ُصوَل اهلِل  ُك�ِصَرْت َرَباِعَيُتُه َيْوَم اأُ

اإِىَل  َيْدُعوُهْم  َوُهَو  َرَباِعَيَتُه،  َوَك�َصُروا  ُهْم،  َنِبيَّ وا  �َصجُّ َقْوٌم  ُيْفِلُح  »َكْيَف  َوَيُقوُل:  َعْنُه،  َم  الدَّ َي�ْصُلُت 
  ،)3( )2(  { } : اهلِل؟«، َفاأَْنَزَل اهلُل َعزَّ َوَجلَّ

)1(  �صورة الأعراف اآية 1٨٨.       )2( �صورة اآل عمران، اآية 12٨.
ا.         )4(  �صورة التوبة اآية 113.      )3( اأخرجه م�صلم برقم )1791(، واأخرجه البخاري اأي�صً

)5( �صورة الق�ص�ض، اآية 56.

واأبنائه وبناته، ل يف حياته  اأعمامه وعماته،  اإليه، ِمن  النا�ض   ل ميلك �صيًئا لأقرب  فالنبي 
ولبعد مماته ، والأدلة على ذلك كثية، منها:

  يف ال�صحيح عن ابن امل�صيب عن اأبيه قال: )ملا ح�صرت اأبا طالب الوفاة جاءه ر�صول 
اهلل  وعنده عبد اهلل بن اأبي اأمية واأبو جهل، فقال له: »يا عم، قل: ل اإله اإل اهلل، كلمة 
 ، النبي  عليه  فاأعاد  املطلب؟  عبد  ملة  عن  اأترغب  لــه:  فقال  اهلل«،  عند  بها  لك  اأحاج 
فقال  اهلل.  اإل  اإله  ل  يقول:  اأن  واأبى  املطلب  عبد  ملة  على  هو  قال:  ما  اآخر  فكان  فاأعادا، 

النبي : »لأ�صتغفرن لك ما ل اأنه عنك«، فاأنزل اهلل عز وجل: {ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  
}  )4(. واأنزل اهلل يف اأبي طالب: {

 .)5(  {

اأ�صهد لك بها 
عند اهلل

اأتترك دينه وهو 
ال�صرك وعبادة 

الأوثان

ال�صجة: الجرح في 
الراأ�ض والوجه خا�صة

هي كل �صن بعد ثنية 
ولالإن�صان اأربع رباعيات
لي�ض لك اإل دعوتهم 

وجهادهم

عالماتها ومقدماتها
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خل�صوها 
من النار؛ 

وذلك 
بالإيمان 
بي، وبما 
جئتكم به.

)1(  �صورة ال�صعراء اآية 214.
برقم )204(. )2(  اأخرجه البخاري، رقم )2602(، وم�صلم

 . اأُ�صيف من عندي وجهًا اآخر من وجوه بطالن الغلو يف نبينا حممد
................................................................................................
................................................................................................

2

} : َوَجلَّ اأَْنَزَل اهلُل َعزَّ   ِحنَي  َر�ُصوُل اهلِل  َقاَم  َقاَل:   � ُهَرْيَرَة  اأبي    عن 
وا اأَْنُف�َصُكْم، َل اأُْغِني َعْنُكْم ِمَن  })1(، َقاَل: »َيا َمْع�َصَر ُقَرْي�ٍض - اأَْو َكِلَمًة َنْحَوَها - ا�ْصرَتُ
ِلِب َل اأُْغِني  ا�ُض ْبَن َعْبِد املُطَّ اهلِل �َصْيًئا، َيا َبِني َعْبِد َمَناٍف َل اأُْغِني َعْنُكْم ِمَن اهلِل �َصْيًئا، َيا َعبَّ

َة َر�ُصوِل اهلِل َل اأُْغِني َعْنِك ِمَن اهلِل �َصْيًئا، َوَيا َفاِطَمُة ِبْنَت  ُة َعمَّ ِفيَّ        َعْنَك ِمَن اهلِل �َصْيًئا، َوَيا �صَ
ٍد �َصِليِني َما �ِصْئِت ِمْن َمايِل َل اأُْغِني َعْنِك ِمَن اهلِل �َصْيًئا«.)2( مَّ حُمَ

فاإذا كان ل يقدر على نفع ابنته وعمه وعمته وقرابته، فغيهم من باب اأَْوىَل، واإذا كان ل يقدر 
على ذلك فال يجوز اأن ُي�صاأَل ول غيه من املخلوقني ما ل يقدر عليه اإل اهلل عز وجل.

ل ينفعكم قربكم مني، ول ينجيكم من عذاب اهلل اإذا لم توحدوه، وتتركوا ال�صرك.
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 : ما شــاء اهلل وشــئت، فقال لــه النبي : أن رجــاًل قــال للنبي : عــن ابــن عبــاس
»أجعلتني هلل عداًل؟ بل ما شاء اهلل وحده«)1(.

)1(  رواه اأحمد برقم )1٨39(.

ُأبّي مكانة النبي ، مع الدليل. 11

ما مثال الغلو في النبي ؟ 22

أذكر مثااًل على حتذيره  من الغلو فيه. وأبي السبب؟ 33

ِبيُّ  نفًعا ألقرب الناس إليه؟ وما الدليل؟ هل ميلك النَّ 44
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الدرس 
َعِقيَدُة الُم�ْضِلِميَن َفي الَماَلئَكِة َعِقيَدُة الُم�ْضِلِميَن َفي الَماَلئَكِة  ، والتَّْحِذيُر ِمَن اْلُغُلوِّ ِفيِهم ، والتَّْحِذيُر ِمَن اْلُغُلوِّ ِفيِهمالخامس 5

تمهيد

بونهم إلى اهلل تعالى،  كان بعض املشركني يعبدون املالئكة، يظنون أنهم يقرِّ
ويشفعون لهم عنده؛ ملا لهم من املكانة واملنزلة عند اهلل عز وجل، وقد أبطل 
ًنا ضعَف املالئكة وَعجَزهم، وعظيَم َفَزِعِهْم وَخوفهم ِمن اهلل  اهلل تعالى ذلك، مبيِّ
جَلّ َجاللُُه الذي يجب أن تتوجه إليه القلوب وحده بالتذلل والدعاء والعبادة.

فمن هم املالئكة؟ وما أهم وظائفهم؟ وما عقيدة املسلمني فيهم؟

، َخَلَقُهُم اهلل ِمن نوٍر، وكلَّفهم باأعماٍل وعباداٍت عظيمٍة، ل يع�صون اهلل ما  املالئكُة عال َغْيِبيٌّ
اأمرهم ويفعلون ما يوؤمرون.

 ...................... وخلق اجلن من   ......................  خلق اهلل تعاىل املالئكة من 
وخلق بني اآدم من ......................

 ما الذي يدل عليه ذلك؟
يدل ذلك على ..................................................................................  

1

المراُد بالمالِئَكِة
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ْلِق، فِمن الأدلة على ذلك: َمَنَح اهلل تعاىل املالئكة قوًة كبيًة، وَعَظَمًة يف اخْلَ
َث َعْن َمَلٍك ِمْن َمالِئَكِة اهلِل  ِبيَّ  َقاَل: »اأُِذَن يِل اأَْن اأَُحدِّ 11 َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اهلِل  اأن النَّ

ىَل َعاِتِقِه َم�ِصَيُة �َصْبِع ِمَئِة َعاٍم« )1(. ِمْن َحَمَلِة اْلَعْر�ِض، اإِنَّ َما َبنْيَ �َصْحَمِة اأُُذِنِه اإِ

)1( اأخرجه اأبو داود برقم )4727(، وقال ابن حجر)فتح الباري 665/٨(: اإ�صناده على �صرط ال�صحيح.
)2( �صورة الأنبياء الآيتان 20-19.

)3( �صورة فاطر اآية 1.

املالئكُة عباد طائعون هلل تعاىل، جمتهدون يف عبادته ِمن غي �صعف ول َمَلٍل:
11  قال اهلل تعاىل: {

 )2(.{

للمالئكة الكرام اأعماٌل كثيٌة ا�صتعَمَلهم اهلل تعاىل عليها، منها:
، وغي ذلك،  11  اأنهم ر�شل اهلل تعاىل اإىل َخلِقِه، ينزلون بالوحي على الأنبياء 

قال اهلل تعاىل: {
)3(.{

ِتهم ِعَظُم َخْلق المالئكة وقوَّ

ِعبادة المالئكِة هلل تعالى

اأهم عباداِت المالئكة واأعمالهم

ل ي�صيبهم اإعياٌء ول 
ل ي�صعفون ول ي�صاأمونَملٌل من عبادة اهلل
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، مبيًنا عمل كل واحد منهم.  اأَذُكر اأ�صماء ثالثة من املالئكة 
1  ا�صم الـَمَلك:.............................. عمله: ....................................

2  ا�صم الـَمَلك:.............................. عمله: ....................................

3  ا�صم الـَمَلك:.............................. عمله: ....................................

2

22 ت�شبيح اهلل تعاىل، قال اهلل تعاىل: { ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ 

ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ }.)1( 
33 ال�شتغفار للموؤمنن، قال اهلل تعاىل: { ڤ ڤ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ ڇ ڇ }.)2(

)1( �صورة الزمر اآية 75.
)2( �صورة ال�صورى اآية 5.

)3( �صورة  اآل عمران اآية ٨0.

نهى ال�صرع عن الغلو يف املالئكة وبنيَّ بطالن عبادتهم من دون اهلل من عدة اأوجه، منها:
ر من عبادة املالئكة واتخاذهم اأرباًبا من دونه؛ قال اهلل تعاىل: { 11 اأن اهلل تعاىل حذَّ

)3(.{

 

اأهم عباداِت املالئكة واأعمالهماأهم عباداِت املالئكة واأعمالهم

التحذير من الغلو في المالئكة

أنهم رسل 
اهلل تعالى 
إلى َخلِقِه

تسبيح
اهلل تعالى

االستغفار
للمؤمني
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44 فزع املالئكة و�صعفهم اأمام قوة اهلل تعاىل وعظمته؛ فَعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة � اأنَّ 

َرَبِت امَلاَلِئَكُة ِباأَْجِنَحِتَها  َماِء، �صَ ى اهلل الأَْمَر يِف ال�صَّ ِبيَّ  َقاَل: »اإَِذا َق�صَ النَّ
ْفَواٍن )*( )ويف رواية: َيْنُفُذُهْم َذِلَك( َفاإَِذا  ْل�ِصَلِة َعَلى �صَ َعاًنا ِلَقْوِلِه،َكال�صِّ ُخ�صْ
، َوُهَو الَعِليُّ  َع َعْن ُقُلوِبِهْم، َقاُلوا: َماَذا َقاَل َربُُّكْم؟، َقاُلوا ِللَِّذي َقاَل: احَلقَّ ُفزِّ

الَكِبُي«. )3(

} تعاىل:  اهلل  قال  الألوهية؛  خ�صائ�ض  من  �صيًئا  ميلكون  فال  تعاىل  هلل  عباد  املالئكة  اأن   22

.)1( {
} تعاىل:  اهلل  قال  عبدهم؛  ممن  القيامة  يوم  يف  يتربوؤون  املالئكة  اأن   33

)2( .{

)2( �صورة �صباأ الآيتان 41-40.  )1( �صورة الن�صاء اآية 172. 
)*( وهذا ت�صبيٌه لل�صماع بال�صماع، وفيه اإثبات الكالم بحرف و�صوت كما يليق بجالل اهلل وعظمته ل ي�صبه كالم اخللق، مثل " اإنكم �صرتون ربكم كما 
ترون القمر ليلة البدر" ت�صبيه للروؤية بالروؤية يف و�صوحها ، واهلل �صبحانه" لي�ض كمثله �صيء" في�صمع املالئكة �صوتًا عظيمًا هو �صوت احلق �صبحانه، 

في�صعقون ب�صببه ويكون هذا ال�صماع ك�صماع �صوت ال�صل�صلة على احلجر الأمل�ض الذي تفزع منه النفو�ض لقوته.
)3(  اأخرجه البخاري رقم)4424(، والروايات املذكورة يف املو�صع نف�صه.

فاإذا كان املالئكة -مع اأن اهلل اأعطاهم من القوة والعظمة ما ل يعلمه اإل هو- ي�صيبهم هذا 
اخلوف مع ذلك، فال معنى للغلو فيهم وعبادتهم من دون اهلل، وهو له القوة والعظمة املطلقتان، 

واإذا كان هذا احلال معهم، فبطالن عبادة غيهم من باب اأوىل.

تكلم به، واأوحاه 
اإلى جبريل �

اأزيل الخوف 
قالت المالئكة بع�صهم والفزع

لبع�ض: قال اهلل الحق

خ�صوًعا لقوله 
عز وجل، وخوًفا 

منه وفزًعا
يخل�ض ذلك القول 
ويم�صي في قلوب 

المالئكة حتى 
يفزعوا منه

. َأذُكر صفتي من صفات املالئكة  11

ما احلكمة من خلق اهلل تعالى للمالئكة؟ مع االستدالل. 22

ما حكم عبادة املالئكة؟ مبيًنا الدليل. 33



)1( �صورة النجم اآية 6-5.  3333
)2( �صورة يو�صف اآية 31.

جمال املالئكة:
}  : في جبريل  تعالى  اهلل  قال  أجمل صورة،  املالئكة على  اهلل  خلق 

ة: ذو منظر حسن(، وقال قتادة: )ذو  : )ذو ِمرَّ } )1(. قال ابن عباس 
ة: ذو قوة( وال منافاة بني القولني فهو قوي وحسن املنظر. خلق طويل حسن(، وقيل: )ذو ِمرَّ

  والناس ُيشبِّهون اجلميل من البشر بامللك؛ كما قالت النسوة في نبي اهلل يوسف
ٿ  ٿ  ٿ        ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ     رأينه:{  عندما 

ڦ} )2(.
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الدرس 
اِلِحيَن َوالتَّْحِذيُر ِمَن الُغُلوِّ ِفيِهمالسادس اِلِحيَن َوالتَّْحِذيُر ِمَن الُغُلوِّ ِفيِهمَمكاَنُة االأَْوِلياِء وال�ضَّ َمكاَنُة االأَْوِلياِء وال�ضَّ 6

تمهيد

اهلل عز وجل قريب ِمن عباده رحيم بهم اليحتاج إلى أن يكون بينه وبني عباده 
وسطاء يوصلون إليه حاجات خلقه؛ ألنه سبحانه العالم بخفايا األمور، القوي القادر 

على كل شيء؛ قال اهلل تعالى: {
  )1(.{

ومع ذلك فإن هناك من اتخذ األولياء والصاحلني معبودين من دون اهلل، 
يدعوهم، ويستغيث بهم، ويقدم لهم الذبائح والنذور، ويزعم أنه يفعل 

ذلك ليقربوه إلى اهلل تعالى.

)1( �صورة البقرة اآية 1٨6.
)2( جمموع فتاوى �صيخ الإ�صالم ابن تيمية 224/2.

)3( �صورة يون�ض الآيتان 63-62.
)4( اأخرجه البخاري رقم )6137(.

 . َويِلُّ اهلِل تعاىل هو: املوؤمن التَّقيُّ
قال �صيخ الإ�صالم ابن تيميَّة رحمه اهلل: كلُّ َمن كان موؤمًنا تقيًّا كان هلل وليًّا، وهم على درجتني: 

َمهم اهلل تعاىل.)2( بون، واأ�صحاُب اليمني املقت�صدون؛ كما ق�صَّ ال�صابقون املقرَّ

مكانة االأولياء وال�ضالحين
لالأولياء وال�صاحلني منزلة رفيعة عند اهلل، تت�صح مما ياأتي:

11 اأنه ل خوف عليهم يف الآخرة من عقاب اهلل، ول هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا، قال اهلل 

تعاىل:{
 )3(.{

22 اأن من عادى اأولياء اهلل فقد توعده اهلل تعاىل باحلرب، كما يف حديث اأبي هريرة � قال: قال 
ر�صول اهلل : اإن اهلل قال: » من عادى يل ولّيًا فقد اآذنته باحلرب« )4(

المراُد بالولي
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} : 11 قال اهلل تعاىل يف قوم نوح

تف�صيه  يف   ا�ٍض   َعبَّ ْبُن  اهلل  عبُد  قال   ،)1({
ْيَطاُن  ا َهَلُكوا اأَْوَحى ال�صَّ نَي ِمْن َقْوِم ُنوٍح، َفَلمَّ احِلِ لهذه الآية: اأَ�ْصَماُء ِرَجاٍل �صَ
وَها  اًبا، َو�َصمُّ ْن�صَ ِتي َكاُنوا َيْجِل�ُصوَن اأَ اِل�ِصِهُم الَّ ُبوا اإِىَل جَمَ اإِىَل َقْوِمِهْم، اأَِن اْن�صِ
َخ الِعْلُم ُعِبَدْت )2(. وَلِئَك، َوَتَن�صَّ ِباأَ�ْصَماِئِهْم، َفَفَعُلوا، َفَلْم ُتْعَبْد، َحتَّى اإَِذا َهَلَك اأُ

)1( �صورة نوح اآية 23.
)2( اأخرجه البخاري، رقم )4636(.

)3( اأخرجه البخاري، رقم )1276(، وم�صلم برقم )52٨( واللفظ مل�صلم.

ر قومهم لهم ال�صور، ون�صبوها  كان يف قوم نوح عليه ال�صالم رجال �صاحلون، فلما ماتوا �صوَّ
ال�صيطان حتى عظموا هذه  العبادة، ثم تالعب بهم  يف جمال�صهم، ليتذكروهم ويقتدوا بهم يف 

ال�صور، وعبدوها من دون اهلل تعاىل.

اأ�ضل الغلو في االأولياء وال�ضالحين

و�صو�ض لهم

التماثيل الم�صورة 
على �صور اأولئك 

ال�صالحين

لما مات الذين 
�صوروا التماثيل، 

وُن�صي ال�صبب الذي 
من اأجله ن�صبت 
عبدها الذين اأتوا 
بعدهم من دون اهلل

ل تتركوا عبادة اأ�صنامكم

اأ�صماء لرجال 
�صالحين من قوم 
نوح � ثم �صارت 
اأ�صماء لأ�صنام 
عبدت من دون 

اهلل

ِباأَْر�ِض  َراأَْيَنَها  َكِني�َصًة  ِن�َصاِئِه  َبْع�ُض  َذَكَرْت    ِبيُّ  النَّ ا�ْصَتَكى  ا  َلمَّ َقاَلْت:  َعاِئ�َصَة   22 عن 
مُّ َحِبيَبَة  اأََتَتا اأَْر�َض احَلَب�َصِة، َفَذَكَرَتا  احَلَب�َصِة ُيَقاُل َلَها: )َماِرَيُة(، َوَكاَنْت اأُمُّ �َصَلَمَة، َواأُ
اِلُح  ُجُل ال�صَّ اِويَر ِفيَها، َفَرَفَع َراأْ�َصُه ،  َفَقاَل: »اأُوَلِئِك اإَذا َماَت ِمْنُهُم الرَّ ِمْن ُح�ْصِنَها َوَت�صَ

وَرَة، اأُوَلِئِك �ِصَراُر اخَلْلِق ِعْنَد اهلِل«.)3( ُروا ِفيِه ِتْلَك ال�صُّ وَّ ِه َم�ْصِجًدا، ُثمَّ �صَ َبَنْوا َعَلى َقرْبِ
فهوؤلء جمعوا فتنتني: فتنة القبور وفتنة التماثيل. مو�صًعا للعبادة 
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)1( �صورة الزمر اآية 3.
)2( �صورة الإ�صراء اآية 57.

)3( �صورة املائدة اآية 76.
)4( �صورة يون�ض اآية 1٨.
)5( �صورة الرعد اآية 16.

�ضبهة الم�ضركين في عبادة االأولياء وال�ضالحين من دون اهلل
كانت �صبهة امل�صركني يف عبادة الأولياء وال�صاحلني من دون اهلل تعاىل زعمهم اأن الأولياء 
وال�صاحلني اأقرب اإىل اهلل تعاىل منهم، واأن لهم جاًها ومنزلًة رفيعًة عند اهلل تعاىل، واأن عبادتهم 
لهم اإنا هي ليكونوا وا�صطًة بينهم وبني اهلل تعاىل يقربونهم اإليه؛ قال اهلل تعاىل عن امل�صركني: 

}
)1(.{

اأ�ضباب ُبْطاَلن ِعَباَدِة االأولياِء وال�ضالحيِن
بنيَّ اهلل تعاىل بطالن عبادة الأولياء وال�صاحلني، واتخاذهم �صفعاء عند اهلل تعاىل من وجوه 

عدة، منها:
عنده،  للو�صيلة  وابتغاء  اإليه  تقرًبا  تعاىل  اهلل  يعبدون  وال�صاحلني  الأولياء  اأن   11

فكيف تطلب الو�صيلة والقربى اإىل اهلل تعاىل منهم، قال اهلل تعاىل: {

)2(.{
اأن الأولياء وال�صاحلني مملوكون هلل تعاىل، ولي�ض لهم من الُمْلك �صيء، فكيف   22

يطلب منهم ما ل ميلكونه؟ قال اهلل تعاىل: {وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ}.)3(

قربى ومنزلة

القربة بالطاعة 
والدرجة العليا

الذين اتخذهم 
الم�صركون اآلهة 

كالمالئكة والأنبياء

33 اأن الأولياء وال�صاحلني ل ينفعون اأنف�صهم ول ي�صرون، ولي�ض لهم �صيء من خ�صائ�ض 

الربوبية اأو الألوهية، فكيف ُيعَبدون من دون اهلل، ولطلب �صفاعتهم عند اهلل فيظنون اأنهم 
اإذا عبدوهم ر�صوا عنهم ف�صفعوا لهم، قال تعاىل: {ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 
ہ ہ ھ ھ ھ ھ       ے ےۓ })4(، قال اهلل تعاىل: 

{ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک})5(.
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بالتعاون مع جمموعتي، اأَكُتب يف اجلدول الآتي الواجَب على امل�صلم نحو كل من: 
الأنبياء واملالئكة والأولياء وال�صاحلني. 

الواجب لهمالنوع

الأنبياء 
املالئكة 

الأولياء وال�صاحلني

من الذي يستحق أن يطلق عليه اسم ولي؟ وما صفاته؟ مع الدليل. 11

ًنا بطالن عبادتهم. 22 ُأوضح كيف تكون عبادة األولياء والصاحلي، مبيِّ

هل عبدت األمم السابقة األولياء والصاحلي؟ وكيف وقع ذلك؟ 33

ما الشبهة التي يحتج بها من يعبد األولياء والصاحلي؟ 44
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يقول شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية رحمه اهلل: )ولم يكن على عهد الصحابة والتابعني 
الشام،  اليمن، وال  وتابعيهم من ذلك شيء في بالد اإلسالم، ال في احلجاز، وال في 
وال العراق، وال مصر، وال خراسان، وال املغرب، ولم يكن قد أحدث مشهد، ال على 
قبر نبي وال صاحب، وال أحد من أهل البيت، وال صالح أصاًل، بل عامة هذه املشاهد 

محدثة بعد ذلك()1(.
وقال اإلمام الشوكاني: )وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وحتسينها من مفاسد 
يبكي لها اإلسالم، منها اعتقاد اجلهلة لها كاعتقاد الكفار لألصنام، وعظم ذلك فظنوا 
أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضرر، فجعلوها مقصًدا لطلب قضاء احلوائج وملجأ 
وا إليها الرِّحال، ومتسحوا  لنجاح املطالب، وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم، وشدُّ
إال  باألصنام  تفعله  اجلاهلية  مما كانت  يدعوا شيًئا  لم  إنهم  وباجلملة  واستغاثوا،  بها 

فعلوه، فإنا هلل وإنا إليه راجعون()2(.

)1( جمموع الفتاوى ج27 �ض466.
)2( نيل الأوطار ج2 �ض772-771.
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الوحدة الثانيةالوحدة الثانية

درو�س الوحدةدرو�س الوحدة

  الدر�س ال�شابع:
ال�شِتَعاَنُة.  

 الدر�س الثامن:
ال�شِتَعاَذُة.  

  الدر�س التا�شع:
ْبُح. الذَّ  

  الدر�س العا�شر:
ْبُح هلل مبكان ُيْذَبُح فيه لغري اهلل. الذَّ  

  الدر�س الادي ع�شر:
َواف. الطَّ  

  الدر�س الثاين ع�شر:
العتكاف والُعكوف.  

عباداٌت وقع فيها عباداٌت وقع فيها 
رك ركال�ضِّ ال�ضِّ
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من �ملتوقع بعد در��سة هذه �لوحدة �أن:
11 اأُبنِّ معنى ال�شتعانة، واأَ�شتِدل عليها.
22  اأَذُكر معنى ال�شتعاذة واأَ�شتِدل عليها.

ق بن ال�شتعاذة اجلائزة وال�شتعاذة املحرمة. 33 اأُفرِّ
44 اأَ�شت�شعر لذة اللجوء اإىل اهلل تعاىل.
ق بن اجلائز واملمنوع ف الذبح. 55 اأُفرِّ

ح حكم الذبح  هلل ف مكان يذبح فيه لغري اهلل تعاىل، والكمة من ذلك. 66 اأُو�شِّ
ق بن الطواف املمنوع والطواف امل�شروع، مع ال�شتدلل. 77 اأُفرِّ

ق بن العتكاف امل�شروع والعتكاف املحرم مع ال�شتدلل. 88  اأُفرِّ
99  اأ�شت�شعر لذة الإخل�س ف العبادة هلل تعاىل وحده.

الأهدافالأهداف
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الدرس 
اال�ْضِتَعاَنُةاال�ْضِتَعاَنُةالسابع

تمهيد

7

َعْن ُمَعاٍذ بن جبل  َأنَّ َرُسوَل اهلِل  َأَخَذ ِبَيِده َيْوًما، ُثمَّ َقاَل: »َيا ُمَعاُذ، َواهلِل 
َك،  ي َيا َرُسوَل اهلِل، َوَأَنا َواهلِل ُأِحبُّ َك«، َفَقاَل َلُه ُمَعاٌذ: ِبَأِبي َأْنَت َوُأمِّ إنِّي أُلِحبُّ
َفَقاَل: »ُأوِصيَك َيا ُمَعاُذ، ال َتَدَعنَّ ِفي ُدُبِر ُكلِّ َصالٍة َأْن َتُقوَل: اللُهمَّ َأِعنِّي 

َعَلى ِذْكِرَك َوُشْكِرَك َوُحْسِن ِعَباَدِتَك«.)1(.
إلى أي شيء أرشد الرسول  معاَذ بن جبل ؟

ِزيِبِه َوَتْرِتيِلِه، َباب يف ال�ْصِتْغَفاِر برقم )1522(، والن�صائي 53/3)1303( نحوه، و�صححه  )1( اأخرجه اأحمد 244/5، واأبو داود يف اأَْبَواُب ِقَراَءِة اْلُقْراآِن َوحَتْ
ابن خزمية 369/1)751(، وابن حبان 364/5)2020(، والنووي )ريا�ض ال�صاحلني �ض٨٨(، وقال احلافظ ابن حجر يف البلوغ: �صنده قوي )�صبل 

ال�صالم 200/1(.
)2(  �صورة الفاحتة اآية 5.

)3( اأخرجه م�صلم برقم )2664(.

لغًة: َطَلُب الَعْون.

�َصرًعا: َطَلُب العون من اهلل جلَّ وعال يف احل�صول على املطلوب والنجاة من املكروه.

تعريف اال�ْضِتَعاَنِة

ال�صتعانُة ِمن اأََجلِّ العبادات التي يجب اإخال�صها هلل تعاىل، والدليل على ذلك:
})2(، واملعنى: ل ن�صتعني اإل بك وحدك. 11   قول اهلل تعاىل: {

22  حديث اأَِبي ُهَرْيَرة � قال: َقاَل َر�ُصوُل اهلِل : »امْلُوؤِْمُن اْلَقِويُّ َخْيٌ َواأََحبُّ اإِىَلَ اهلِل ِمَن 
اَبَك  ، اْحِر�ْض َعَلَى َما َيْنَفُعَك َوا�ْصَتِعْن ِباهلِل َوَل َتْعِجْز، َواإِْن اأَ�صَ ِعيِف، َوفي ُكلٍّ َخْيٌ امْلُوؤِْمِن ال�صَّ
�َصْيٌء َفاَل َتُقْل: َلو اأينِّ َفَعْلُت َكاَن َكَذا َوَكَذا، َوَلِكْن ُقْل: َقَدُر اهلِل َوَما �َصاَء َفَعَل، َفاإِنَّ َلو َتْفَتُح 

ْيَطاِن « )3(. َعَمَل ال�صَّ

اال�ْضِتَعاَنُة ِعَباَدٌة يجب �ضرفها هلل وحده
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من خالل ما تقدم اأُقارن بني  ال�صتعانة والدعاء، وكذلك بني ال�صتعانة وال�صتغاثة 
مبيًنا اأوجه التفاق والختالف، وذلك يف اجلدول الآتي: 

1

اأوجه الختلفوجه التف�قجم�ل املق�رنة
ال�صتعانة

الدعاء
ال�صتعانة

ال�صتغاثة

)1( �صورة البقرة اآية 153.
)2( �صورة البقرة اآية 45.

ال�ْصِتَعاَنُة نوٌع ِمن الدعاء وال�صتغاثة، ولكنها اأعم:
عاء يكون بالنداء والطلب، وال�صتعانُة تكون بالنداء والطلب وبغيهما، كما قال اهلل تعاىل:  اأ فالدُّ

})1(، وقال اهلل تعاىل: { }
 .)2({

ب وال�صتغاثُة تكون يف الُكربة، وال�صتعانُة تكون يف الُكربة وغيها.

الفرق بين اال�ْضِتَعاَنِة وبين الدعاء واال�ضتغاثة
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مثالمثال  ذلكذلك

1  ال�ْصِتَعاَنُة بالأموات مطلًقا؛ كال�ْصِتَعاَنِة بهم يف �ِصفاء املر�صى، اأو ال�ْصِتَعاَنِة بهم يف ح�صول 
زق، وهذا يدل على اأن امل�صتعني بالأموات يعتقد اأن لهم ت�صرفًا خفيًا يف الكون. الرِّ

2  ال�ْصِتَعاَنُة بالأحياء الغائبني؛ لأن الغائب ليعلم الغيب وليقدر على اإعانة من ي�صتعني به.
3  ال�ْصِتَعاَنُة بالأحياء احلا�صرين فيما ل يقدر عليه اإلَّ اهلل.

ح�ك�م�هاح�ك�م�ها �صرك اأكرب. 

الدليل على ذلكالدليل على ذلك اأن ال�ْصِتَعاَنَة باهلل تعظيٌم له جلَّ وعال؛ فَمن ا�صتعان بغي اهلل تعاىل فيما ل يقدر 
عليه اإل اهلل فقد �صاواه باهلل تعاىل يف التعظيم، وهذا �صرك اأكرب، وقد اأخربنا اهلل اأن امل�صركني 

يقولون يف النار ملن كانوا يعبدونهم{ 
)1(

)1(   �صورة ال�صعراء الآيتان 97-9٨.

حكم اال�ْضِتَعاَنِة بغيِر اهلل

النوع الأول:  ال�ْصِتَع�َنُة بغري اهلل فيم� ل يقدر عليه اإل اهلل

ِر النوع الث�ين:  ال�ْصِتَع�َنُة ب�ليِّ الق�ِدِر ال��صِ

ال�ْصِتَعاَنُة بغي اهلل نوعان:

1  ال�ْصِتَعاَنُة ب�صديٍق على ق�صاء َديٍن. مثال ذلكمثال ذلك 

2   ال�ْصِتَعاَنُة باملعلِّم َعلى َفهم الدر�ِض.   
ح�ك�م�هاح�ك�م�ها جائزة اإذا كانت يف املباحات، وحمرمة اإذا كانت يف اأمر حمرم.
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حكم اال�ْضِتَعاَنِة بغرِي اهللحكم اال�ْضِتَعاَنِة بغرِي اهلل

االْسِتَعاَنُة بغير اهلل فيما ال يقدر عليه 
إال اهلل

االْسِتَعاَنُة باألموات مطلًقا

جائزة إذا كانت في املباحاتشرك أكبر مخرج عن ملة اإلسالم

االْسِتَعاَنُة باحلِيّ القاِدِر احلاِضِر

مثالهامثالها

حكمهاحكمها

االْسِتَعاَنُة بصديٍق على قضاء َديٍن

2

ال�صتعانة باملوتى

ال�صتعانة ب�صديق يف اإ�صالح �صيارة

ال�صتعانة باحلي القادر احلا�صر يف دفع �صر 
اأو جلب نفع يقدر عليه

الكمالفعل

اأُبنّي احلكم من حيث اجلواز وعدمه يف كل فعل من الأفعال الآتية: 2
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ِحيٌح. )1(  اأخرجه اأحمد 303،293/1، 307، والرتمذي برقم )2516( وهذا لفظه، وقال: هذا َحِديٌث َح�َصٌن �صَ

اٍس  قال: كنت َخْلَف رسول اهلل  َيْوًما فقال: »يا ُغاَلُم إني  عن عبِد اهلل بن َعبَّ
ْدُه ُتَاَهَك، إذا َسَأْلَت َفاْسَأْل اهلَل، وإذا  ُمَك َكِلَماٍت: اْحَفْظ اهلَل َيْحَفْظَك، اْحَفْظ اهلَل َتِ ُأَعلِّ
َة لو اْجَتَمَعْت على َأْن َيْنَفُعوَك ِبَشْيٍء لم َيْنَفُعوَك إال  اْسَتَعْنَت َفاْسَتِعْن ِباهلِل، َواْعَلْم َأنَّ اأُلمَّ
وَك إال ِبَشْيٍء قد َكَتَبُه  وَك ِبَشْيٍء لم َيُضرُّ ِبَشْيٍء قد َكَتَبُه اهلل لَك، َوَلْو اْجَتَمُعوا على َأْن َيُضرُّ

ُحُف«)1(. ْت الصُّ اهلل َعَلْيَك، ُرِفَعْت اأَلْقالُم، َوَجفَّ

ما الفرق بني االستعانة واالستغاثة والدعاء؟ 11

ما الدليل على أن االستعانة عبادة يجب صرفها هلل تعالى وحده؟ 22

ًنا حكم كل نوع. أوضح أنواع االستعانة بغير اهلل، مبيِّ 33
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الدرس 
اال�ْضِتَعاَذُةاال�ْضِتَعاَذُةالثامن 8

تمهيد

  مباذا يبدأ من يريد قراءة القرآن الكرمي؟ وملاذا؟

  ماذا يشرع للمسلم أن يقول عندما يخرج من منزله؟

ُز. اُم والتحرُّ  لغًة: الْلِتَجاُء والعت�صَ

وٍف. ا�صطالحًا: الْلِتَجاُء اإىل اهلل تعاىل وحده ل �صريك له ِمن كل اأمر خَمُ

تعريف اال�ْضِتَعاَذِة
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ِة �ضفُة اال�ْضِتَعاَذِة ال�ضرعيَّ

ما ُت�ْضَرُع اال�ضتعاذة باهلل منه

ال�ْصِتَعاَذُة ِعَباَدٌة وُقْرَبٌة، ولهذا يجب �صرفها هلل تعاىل وحده، وعدم اإ�صراك اأحد معه يف ذلك.
والأدلة على ذلك ما ياأتي:

.)1({ 11 قول اهلل تعاىل: {

اأُمّثل على نزغات ال�صيطان.
....................................................................................................................................  1

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

} اإىل اآخر ال�صــورة،  22 قول اهلل تعاىل: {

} اإىل اآخر ال�صورة. وقوله: {
فقد اأمر اهلل تعاىل بال�صتعاذة به وحده، فدل ذلك على اأنها عبادة.  

ال�صتعاذة ال�صرعيَّة هي التي تكون باهلل تعاىل وباأ�صمائه و�صفاته.

ي�صرع للم�صلم اأن ي�صتعيذ باهلل تعاىل ِمن كلِّ ما يخافه يف الدنيا والآخرة، وقد جاء يف القراآن 
ا، فمن ذلك: الكرمي وال�صنة النبوية الأمر بال�ْصِتَعاَذِة باهلل تعاىل ِمن اأ�صياَء كثيٍة جدًّ

11 ال�ْصــِتَعاَذُة بــاهلل مــن ال�صــيطان الرجيم - قــال اهلل تعــاىل: { ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

ڻ})2(.

1

اال�ْضِتَعاَذُة ِعَباَدٌة

)1(  �صورة ف�صلت اآية 36. 
)2(  �صورة املوؤمنون اآية 97.
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22 ال�صتعاذة باهلل تعاىل ِمن ال�صيطان الرجيم عند قراءة القراآن )اأعوذ باهلل من ال�صيطان الرجيم(.

ذتني لال�ْصِتَعاَذِة باهلل تعاىل من جميع ال�صرور، وهما قوله تعاىل: {  33 قراءة املعوِّ  
} اإىل اآخر ال�صورة، وقوله:{  

 اإىل اآخر ال�صورة.
44 ال�ْصِتَعاَذُة باهلل من الهم واحلزن.

55 ال�ْصِتَعاَذُة باهلل من عذاب القرب وعذاب النار.

ة  يَّ 66 ال�صتعاذة باهلل عند نزول اأي مكان، مثل: بيٍت اأو خيمٍة يف ح�صٍر اأو �صفٍر،  اأو مو�صٍع يف الرَبِّ

ِة  قالْت: �صمعُت َر�ُصوَل اهلل � يقوُل:  َلِميَّ اأو غيها والدليل حديث َخْوَلَة ِبْنِت َحِكيٍم ال�صُّ
ُه �َصْيٌء َحتَّى  رَّ اِت ِمْن �َصرِّ َما َخَلَق، َلْ َي�صُ »َمن َنَزَل َمْنِزًل ُثمَّ قاَل: اأَُعوُذ ِبَكِلَماِت اهلِل التَّامَّ

َل ِمْن َمْنِزِلِه َذِلَك« )1(. َيْرحَتِ

اأَذُكر مو�صًعا اآخر ت�صرع فيه ال�صتعاذة باهلل. 
.............................................................................................................................................

2

مث�ل ذلكمث�ل ذلك

اأ  اأن تقول لل�صلطان: اأعذين من الرجل الفالين فقد ظلمني.
ب  اأن تقول لأٍب: اأعذين من ولدك فقد اآذاين.

حـكـمـه�حـكـمـه� جائزة ب�صرط اأن يكون امل�صتعاذ به حيًّا حا�صًرا قادرًا. 

اال�ْضِتَعاَذُة بغير اهلل

النوع الأول:  ال�ْصِتَع�َذُة ب�لي الق�در ال��صر

كالمه الكامل الذي لي�ض فيه نق�ض 
باأي وجه من الوجوه

ال�ْصِتَعاَذُة بغي اهلل تعاىل نوعان:

)1( اأخرجه م�صلم برقم )270٨(.



4949

 ويجوز اأن تقول: )اأعذين من كذا(، اأو تقول: )اأعوذ باهلل، ثم بك من كذا(. 
 ول يجوز اأن تقول: )اأعوذ باهلل وبك(، لأن هذا نوع من ال�صرك الأ�صغر، فاإنَّ الواَو تفيد 

امل�صاركة وهو من �صرك الألفاظ.

مث�ل ذلكمث�ل ذلك

اأ ال�ْصِتَعاَذُة باجلن وال�صياطني، كما كان يفعل امل�صركون يف اجلاهلية.
ب ال�ْصِتَعاَذُة بالأموات ِمن الأنبياء اأو ال�صاحلني اأو الأولياء.

حـكـمـه�حـكـمـه�  �صرك اأكرب.
الأدلة على ذلك:

 .)1({ 11 قول اهلل تعاىل: {

فقد اأخرب اهلل تعاىل عن موؤمني اجلن اأنهم ذكروا اأ�صياء من ال�صرك الواقع يف اجلاهلية، من 
جملتها: ال�صتعاذة بغي اهلل. 

وذلك اأن امل�صركني من الإن�ض كانوا يف اجلاهلية اإذا دخل اأحدهم وادًيا ُموِح�ًصا قال م�صتعيذًا 
باجلن: )اأعوذ بعظيم هذا الوادي من �صر من فيه(، اأو )اأعوذ ب�صيد هذا الوادي من �صر �صفهاء 
اأن من ا�صتعاذ بغي اهلل ل تزيده ا�صتعاذته  قومه(، فاأنكر اهلل تعاىل عليهم فعلهم هذا، وبنّي 

وجلووؤه اإل فزًعا؛ لأنه جلاأ اإىل خملوق ل ميلك �صًرا ول نفًعا.
ْرُفها لغي اهلل �ِصرك اأكرب. 22 اأن هذا النوع من ال�صتعاذة عبادة ِمن العبادات؛ ف�صَ

33 اأن يف هذه ال�صتعاذة تعظيًما للُم�صتعاذ به، فمن ا�صتعاذ بغي اهلل فيما ل يقدر عليه اإل 

اهلل، فقد �صاوى غي اهلل باهلل يف التعظيم، وت�صوية غي اهلل باهلل فيما هو من خ�صائ�ض 
اهلل �صرك اأكرب.

)1(  �صورة اجلن اآية 6.

النوع الث�ين:  ال�ْصِتَع�َذُة ب�ملخلوق فيم� ليقدر عليه ال اهلل

يلجوؤون اإليهم مما يخافون

خوًفا وفزًعا وذعًرا
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اال�ْضِتَعاَذُة بغرِي اهلِل اال�ْضِتَعاَذُة بغرِي اهلِل 

االْسِتَعاَذُة باملخلوق فيما يقدر عليه

أن تقول للسلطان: أعذني من الرجل 
الفالني فقد ظلمني

جائزة بشرط أن يكون املستعاذ به 
ا حاضًرا قادرًا حّيً

شرك أكبر

االْسِتَعاَذُة باملخلوق فيما ال يقدر 
عليه إال اهلل

مثالهامثالها

حكمهاحكمها

االْسِتَعاَذُة باجلن والشياطني 
واألموات
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لإلمام النسائي رحمه اهلل تعالى كتاب اسمه: )كتاب االستعاذة(، وهو من 
نها سننه الكبرى، وقد ضمنه أنواًعا كثيرة من االستعاذات  الكتب التي ضمَّ
التي وردت عن النبيِّ ، )السنن الكبرى للنسائي 195/7( من احلديث 

رقم )7789( إلى )7921(.

ما تعريف االستعاذة؟ وما أنواعها؟ 11

ما حكم االستعاذة بغير اهلل تعالى؟ مع االستدالل. 22

ما صفة االستعاذة املشروعة؟ 33
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الدرس 
ْبـُحالتاسع ْبـُحالـذَّ الـذَّ 9

تمهيد

السكن في  أراد  أو  بيًتا جديًدا،  َبَنى  إذا  اجلاهلية  العرِب في  كان بعض 
بيت جديد، أو حفر بئًرا،  ذبح ذبيحة إلرضاء اجلنِّ حتى ال يؤذوه بزعمه 

ويسمونها بـ: )ذبائح اجلن(.
فما حكم هذا الفعل؟ 

ي، بقطع ُحلقومه وَمريِئِه واأحِد وْدَجيِه. ْبح هو: َتْذِكيُة احليوان املاأكول الربِّ الذَّ

ْبُح ِعَباَدٌة الذَّ
الذبح ِعَباَدٌة وُقربة، ولهذا يجب �صرفها هلل تعاىل، وعدم اإ�صراك اأحد معه يف ذلك.

ْبح تعريف الذَّ

ِعرقان في العنق

مجرى الطعام وال�صراب
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والدليل على ذلك

اأق�ضام الذبائح

.)1({ 11 قول اهلل تعاىل: {

} تعاىل:  اهلل  قول   22

.)2({
ومعنى الآية الكرمية: اأن عباداتي كلَّها ـ ِمن ال�صالة والذبح وغيهما ـ اأ�صرفها هلل عز وجل 

وحده، ول اأ�صرفها لغيه.

)2(  �صورة الأنعام الآيات 163-162. )1(  �صورة الكوثر اآية 2.  
)3(  وقيل يف تف�صي الن�صك: جميع العبادات، وكال املعنيني �صحيح.

ًبا اإىل اهلل تعاىل، وتذبح على ا�صمه جلَّ وعال. وهي التي تذبح تقرُّ
وهي �شتة اأنواع:

1 الأُ�صحيُة، وهي: التي تذبح اأيام عيد الأ�صحى.

2 الهدُي، وهو: الذي يذبح يف احلج اأو العمرة، اأو ير�صل اإىل مكة ولو من غي احلاج واملعتمر ليذبح 

       بها ويوزع حلمه مبكة.
3 الَعقيقُة، وهي: التي تذبح عن املولود.

4 الِفديُة، وهي: التي تذبح ب�صبب فعل حمظور يف احلج اأو العمرة.

5 الدم، وهو: الذي يراق ب�صبب ترك واجب يف احلج اأو العمرة.

با اإىل اهلل تعاىل يف اأي وقت. 6 املنذورة، وهي: التي ُتنذر تقرُّ

ما اأعمله في حياتي
اذبح ذبيحتك هلل وحده

ب�ئُح امل�صروعُة الِق�صم الأول: الذَّ

الذبح ثلثة اأق�شام:

ما ُيقّدره علّي في الموتذبحي)3(
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وهي التي تذبح على ا�صم اهلل تعاىل. ول يق�صد بها التقرب اإىل اهلل اأو غيه، واإنا يق�صد بها 
الأكل.

مثلمثل التي تذبح لالأهل، اأو لل�صيف.

حـكـمـه�حـكـمـه� جائزة.

ى عليها غي اهلل. وهي التي تذبح تقربًا لغي اهلل تعاىل، اأو تذبح وُي�صمَّ
اأمثلته�اأمثلته�

اأ الذبح وت�صمية امل�صيح اأو غيه من املخلوقني على الذبيحة.
. ب الذبح تقربًا لنبيٍّ اأو ويلٍّ

ج الذبح لالأ�صجار اأو الأحجار، كما يفعله الذين يعظمون الأوثان والأ�صرحة.

الهدي

العقيقة

اأنواعاأنواع  
الذبائحالذبائح

الفدية

املنذورة

الدم

الأ�صحية
11

22

33

44

55

66

ب�ئُح املُب�حُة الِق�صم الث�ين: الذَّ

ركيُة ب�ئُح ال�صِّ الِق�صم الث�لث: الذَّ



5555 )1(  اأما الذبح لل�صيافة فهذا �صيء اآخر الأ�صل فيه امل�صروعية. 
)2(  اأخرجه م�صلم برقم )197٨(.

ركية، من حيث املعنى ومن حيث احلكم.  رعية والذبائح ال�صِّ اأُقارن بني الذبائح ال�صَّ

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

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

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

فاء، كما يفعله بع�ض املر�صى، اأو الذبح الذي يطلبه  ا طلًبا لل�صِّ د الذبح للجنِّ وال�صياطني، اإمَّ
بع�ض ال�صحرة، ومثل ذلك ما يفعله بع�ض اجلهال عندما ي�صكن بيًتا جديًدا يذبح على عتبته 

لل�صياطني حتى ل يوؤذوه.
هـ الذبح على طريق �صلطان اأو كبي تقرًبا وتعظيًما له)1(.

بائح حمرمة، ول يجوز الأكل منها، وذبحها �صرك اأكرب؛ لالأدلة الآتية: حـكـمـه�حـكـمـه� هذه الذَّ

11 ما �صبق من الأدلة التي تدل على اأن الذبح عبادة يجب اإخال�صها هلل تعاىل، 

واأن من �صرفها لغي اهلل تعاىل فقد اأ�صرك به.
ثني ر�صوُل اهلل  ِبَكِلَماٍت اأَْرَبٍع، قاَل:  22 عن َعِليِّ بِن اأبي َطاِلٍب  قاَل: َحدَّ

»َلَعَن اهلل َمْن َلَعَن َواِلَدُه )ويف لفٍظ: والَدْيِه(، َوَلَعَن اهلل َمْن َذَبَح ِلَغْيِ اهلِل، 
َ َمَناَر الأر�ِض«.)2( ِدًثا، َوَلَعَن اهلل َمْن َغيَّ َوَلَعَن اهلل َمْن اآَوى حُمْ

فدلَّ احلديث على حترمي الذبح لغي اهلل تعاىل، وعظيم ُجرم َمن ذبح لغي 
اهلل حتى ا�صتحق لعنة اهلل تعاىل.

الطرد والإبعاد عن 
رحمة اهلل

ن�صر جانًيا واآواه واأجاره 
من خ�صمه، وحال بينه 

وبين اأن يقت�ض منه

َغيَّر عالمات حدودها 
باأن قدم اأو اأخر؛ 

ليغت�صب من اأر�ض جاره
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اأق�ضام الذبائحاأق�ضام الذبائح

بائُح املشروعُة بائُح املُباحُةالذَّ ركيُةالذَّ بائُح الشِّ الذَّ

مثالها

أنواعها

تعريفهاتعريفهاتعريفها

مثالها

حكمهاحكمها

ًبا إلى اهلل تعالى،  هي التي تذبح تقرُّ
وتذبح على اسمه جل وعال

هي التي تذبح على اسم اهلل تعالى 
وال يقصد بها التقرب إلى اهلل أو 

غيره، وإمنا يقصد بها األكل

هي التي تذبح تقرًبا لغير اهلل تعالى، 
أو تذبح ويسمى عليها غير اهلل 

هذه الذبائح محرمة ال يجوز 
األكل منها، وذبحها شرٌك أكبر

اأُلضحيُة

الهدُي

الَعقيقُة

الِفديُة

الدم

املنذورة

التي تذبح لألهل،
أو للضيف

جائزة

الذبح وتسميه املسيح على 
 الذبيحة أو تسمية غيره 
أو الذبح تقربًا لنبي أو وليٍّ

112233
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ُسِئل الشيخ ابن باز رحمه اهلل تعالى عن الذبح عند اكتمال البناء أو انتصافه فقال: 
مقصًدا  أو  اجلن  اتقاء  الذبيحة  من  املقصود  كان  فإن  تفصيل؛  فيه  التصرف  )هذا 
آخر يقصد به صاحب البيت أن هذا الذبح يحصل به كذا وكذا كسالمته وسالمة 
ساكنيه فهذا ال يجوز، فهو من البدع وإن كان للجن فهو شرك أكبر؛ ألنها عبادة لغير 
اهلل، أما إن كان من باب الشكر على ما أنعم اهلل به عليه من الوصول إلى السقف، 
أو عند اكتمال البيت فيجمع أقاربه وجيرانه ويدعوهم لهذه الوليمة فهذه ال بأس 
بها، ويفعله كثير من الناس من باب الشكر لنعم اهلل، حيث منَّ عليهم بتعمير البيت 
والسكن فيه بداًل من االستئجار، ومثل ذلك ما يفعله بعض الناس عند القدوم من 
السفر يدعو أقاربه وجيرانه شكًرا هلل على السالمة، فكما في حديث جابر  أن 

رسول اهلل  ملا قدم املدينة نحر جزوًرا أو بقرة( )1( )2(.

)1(  اأخرجه البخاري برقم )30٨9(.
)2( ينظر )جمموعة فتاوى ال�صيخ ابن باز( )5/3٨٨(.

ما أقسام الذبائح؟ 11

ما حكم الذبح لغير اهلل؟ مع الدليل. 22

ما عقوبة من ذبح لغير اهلل تعالى؟ 33
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بح هلل بمكان ُيْذَبُح فيه لغير اهلل بح هلل بمكان ُيْذَبُح فيه لغير اهللالذَّ الذَّ

تمهيد

الشرك باهلل تعالى هو أعظم الذنوب على اإلطالق، ولذلك حرصت الشريعة 
على سد كل طريق يوصل إليه، ومن ذلك الذبح هلل مبكان ُيذبح فيه لغير اهلل، 

حيث جاءت األدلة الشرعية من الكتاب والسنة باملنع منه.

ُب بها اإىل اهلل تعاىل، يف مو�صع َيْذبح فيه امل�صركون ذبائحهم   املراد: اأن يذبح امل�صلم ذبيحًة يتقرَّ
لآلهتهم الباطلة.

حكم الذبح هلل بمكان ُيذبح فيه لغير اهلل
يحرم، والدليل على هذا:

11 قــول اهلل تعــاىل: {

})1(، فقــد نهــى اهلل تعاىل نبيه  اأن ي�صلَي يف م�صــجد 
�ــَض على مع�صية اهلل تعاىل؛ مع اأنــه  ل ي�صلي اإل هلل، فكذلك املوا�صع  ــرار الذي اأُ�صِّ ال�صِّ
ة للذبح لغي اهلل ل يجوز الذبح فيها هلل تعاىل؛ لكي ل ي�صابه امل�صركني يف �صورة الذبح  املعدَّ

ولو كان يق�صد بها الذبح هلل تعاىل.

)1(  �صورة التوبة، الآيتان 107 - 10٨.

اأحتاور مع جمموعتي عن ق�صة م�صجد ال�صرار. 1

المراد بالذبح هلل بمكان ُيْذَبُح فيه لغير اهلل 

الدرس 
10العاشر

لأجل ال�صرر بالموؤمنين

انتظاًرا 
واإعداًدا

لل�صالة 
في م�صجد 

رار ال�صِّ

الخير والإح�صان اإلى الم�صلمين
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َعْهِد  َعَلى  َرُجٌل  َنَذَر  َقاَل:   � الأن�صاريِّ  اِك  حَّ ال�صَّ ْبِن  َثاِبِت  حديث   22

ِبيَّ  َفَقاَل: اإِينِّ َنَذْرُت  َر�ُصوِل اهلِل  اأَْن َيْنَحَر اإِِباًل ِبُبَواَنَة، َفاأََتى النَّ
اأَْوَثاِن  ِمْن  َوَثٌن  ِفيَها  َكاَن  »َهْل   : ِبيُّ  النَّ َفَقاَل  ِبُبَواَنَة،  ِباًل  اإِ اأَْنَحَر  اأَْن 
اأَْعَياِدِهْم؟«،  ِمْن  ِعيٌد  ِفيَها  َكاَن  »َهْل  َقاَل:  َل،  َقاُلوا:  ُيْعَبُد؟«  ِة  اِهِليَّ اجْلَ
َيِة  ُه َل َوَفاَء ِلَنْذٍر يِف َمْع�صِ َقاُلوا: َل، َقاَل َر�ُصوُل اهلِل �: »اأَْوِف ِبَنْذِرَك، َفاإِنَّ

ِلُك اْبُن اآَدَم«.)1( اهلِل، َوَل ِفيَما َل مَيْ
ففي هذا احلديث تنبيه اإىل اأنه لو كان يف املكان الذي نذر الذبح فيه وثن 
يعبد؛ لكان ذلك َنْذر مع�صية ل يجوز الوفاء به، فدل على اأن الذبح هلل تعاىل يف 

مكان يعبد فيه غي اهلل تعاىل - بالذبح اأو غيه - مع�صية هلل تعاىل.

ِحيح. )1(  اأخرجه اأبو داود برقم )3313(، وقال احلافظ ابن حجر: اإ�صَناده �صَ

احلكمة من حترمي الذبح هلل مبكان يذبح فيه لغي اهلل ما ياأتي:
11 ما فيه من تعظيم موا�صع ال�صرك واإحيائها.

22 ما فيه من تقوية امل�صركني على �صركهم، وفرحهم اإذا راأوا من يفعل ذلك. 
33 �صد الذريعة اإىل ال�صرك باهلل تعاىل؛ لأن الذبح هلل يف هذا املكان و�صيلة للذبح فيه لغي اهلل 

تعاىل.
44 ما فيه من التلبي�ض على النا�ض، حيث يظنون اأن هذا الذي يذبح هلل تعاىل يف هذا املكان اإنا 
يذبح لغي اهلل تعاىل، فيكون ذريعة لل�صرك من هذا الوجه، حيث يوؤدي اإىل القتداء به يف 

الذبح مع اختالف الق�صد.
55 ما فيه من م�صاركة امل�صركني يف موا�صع عباداتهم الباطلة، وتكثي �صوادهم.

66 ما فيه من الت�صبه بامل�صركني، وهو منهي عنه بذاته.

الحكمة من تحريم الذبح هلل بمكان ُيْذَبُح فيه لغير اهلل

ه�صبة على �صاحل 
البحر الأحمر بين 

ينبع واأُملج
كل ما عبد من دون اهلل تعالى 

من �صنم اأو قبر اأو غيرهما

اإلزام المكلف نف�صه ب�صيء 
غير واجب عليه باأ�صل ال�صرع

باأي نوع من اأنواع العبادة، 
ومن ذلك: الذبح لها
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ما الدليل الوارد يف النهي عن الت�صبه بامل�صركني؟ 
.............................................................................................................................................

2

11 ُأوّضح املراد بالذبح هلل في مكان يذبح فيه لغير اهلل.

22 ما حكم الذبح هلل مبكان يذبح فيه لغير اهلل؟ مع الدليل.

33 ما احلكمة من حترمي الذبح هلل مبكان يذبح فيه لغيره؟
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قال الشيخ السعدي رحمه اهلل: )املكان الذي يذبح فيه املشركون آللهتهم تقرًبا 
إليها وشرًكا باهلل قد صار َمْشَعًرا من مشاعر الشرك، فإذا ذبَح فيه املسلم ذبيحة ولو 
قصدها هلل، فقد تشبَّه باملشركني وشاركهم في مشعرهم، واملوافقة الظاهرة تدعو 

إلى املوافقة الباطنة وامليل إليهم.
ار في شعارهم وأعيادهم وهيئاتهم  ومن هذا السبب نهى الشارع عن مشابهة الكفَّ
وجميع ما يختص بهم إبعاداً للمسلمني عن املوافقة لهم في الظاهر التي هي وسيلة 
قريبة للميل والركون إليهم، حتى إنه نهى عن الصالة النافلة في أوقات النهي التي 

ه احملذور()1(. يسجد املشركون فيها لغير اهلل خوًفا من التشبُّ

)1(  القول ال�صديد �ض 56.
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َواُف َواُفالطَّ الطَّ

تمهيد

طواف اإلنسان بالشيء يدل على تعظيمه لذلك الشيء، أو ملن أمر بالطواف به، ملا 
يظهر على الطائف من اخلشوع واخلضوع الذي يدل على منتهى التذلل والتعبد، مع 
الدعاء والسؤال وطلب احلاجات؛ ولذلك فإن املسلم حني يطوف بالكعبة املشرفة فإنه 

يفعل ذلك تعظيًما هلل تعالى، وإظهاًرا لالفتقار إليه، وطلًبا لفضله وعفوه ومرضاته.
ومن هنا جاء هذا الدرس لبيان حكم الطواف، ومتى يكون مشروًعا، ومتى 

يكون ممنوًعا.

َواِف معنى الطَّ

َوران. لغًة: الدَّ

َوران حول الكعبة على �صفة خم�صو�صة تعبًدا هلل. �صرًعا: الدَّ

الدرس 
الحادي
عشر

11
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واف اأنواع الطَّ

وهو الطواف بالكعبة امل�صرفة، فهو ِمن اأف�صل العبادات واأجلِّ الُقربات، ومن الأدلة على ذلك: 
الكعبة عبادًة هلل  امل�صلم يطوف حول  تعاىل: {¢£¤})1(،  11 قال اهلل 

ا وطاعة يرجو رحمته  ل�صعائر اهلل وحبًّ وتعظيًما 
ويخاف عذابه.

22 اأن النبيَّ  قد طاف بالكعبة واأمر بالطواف بها، 

كما ثبت ذلك يف اأحاديث كثية متواترة عنه.

)1(  �صورة احلج اآية 29.

ح �صفة الطواف بالكعبة امل�صرفة. اأُو�صّ
.............................................................................................................................................

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

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

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

1

النوع الأول: الطواف امل�صروع
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ح معاين الكلمات الآتية:  اأُو�صّ
بواأنا:  .................................................................................................................................
فهو رد:  .............................................................................................................................

2

وهو الطواف بالقبور والأ�صرحة ونحوها، وهو على حالني:
الال الأول: اأن يطوف بقرب اأو مب�صهد اأو �صريح اأو غيها يظنه عبادة هلل تعاىل ماأموًرا بها.

رك. مة، وو�صيلة ِمن و�صائل ال�صِّ ح�ك�م�هح�ك�م�ه  هذا الطواف بدعة حمرَّ

الال الثاين: اأن يطوف بق�صد عبادة �صاحب ال�صريح، اأو تعظيمه، اأو مع دعاِئه وال�صتغاثة 
به، ونحو ذلك.

ح�ك�م�هح�ك�م�ه هذا الطواف �ِصرك اأكرب؛ ملا يف ذلك من تعظيم �صاحب ال�صريح، واإقامته كمقام اهلل 

جل وعال، واإقامة �صريحه كمقام بيت اهلل عز وجل.

النوع الث�ين: الطواف املمنوع

فة، وكل طواٍف بغيها فهو �صالل عظيم،  يحرم التعبد بالطواف ببقعة اأو بناء اإلَّ بالكعبة امل�صرَّ
والدليل على ذلك:

11  قول اهلل تعاىل: {

 .)1({
ِبيَّ  قاَل: »َمْن اأَْحَدَث يف اأَْمِرَنا َهَذا  22 حديث اأمِّ املوؤمننَي َعاِئ�َصَة  َزْوِج النبيِّ  اأَنَّ النَّ

.)3( » «،)2( ويف روايٍة: »َمْن َعِمَل َعَماًل َلْي�َض َعَليِه اأَْمُرَنا َفُهَو َردٌّ َما َلْي�َض ِفيِه َفُهَو َردٌّ

حرمة الطواف بغير الكعبة

من ال�صرك والكفر و�صائر النجا�صات

)1(  �صورة احلج اآية 26.
)2(  اأخرجه البخاري برقم )2550(، وم�صلم برقم )171٨(، ولفظه: »ما لي�ض منه«.

)3(  اأخرجه م�صلم برقم )171٨(.
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رك الذي �صيقع يف الأمة:  رك �صيقع يف هذه الأمة، وَذَكر ِمن مظاهر ال�صِّ اأخرب النبيُّ  اأن ال�صِّ
رك وامل�صركني،  الطواَف بالأوثان، وهذا يدل على اأن الطواَف بغي الكعبة ِمن اأعظم �ِصعاراِت ال�صِّ
َطِرَب اأََلَياُت ِن�َصاِء َدْو�ٍض،  اَعُة َحتَّى َت�صْ فَعْن اأَِبي ُهَرْيَرَة  اأنَّ َر�ُصول اهلِل  َقاَل: »ل َتُقوُم ال�صَّ

ِة ِبَتَباَلَة. اِهِلَيّ َنًما َتْعُبُدَها َدْو�ٌض يِف اجْلَ ِة« )1(، َوَكاَنْت �صَ َل�صَ َحْوَل ِذي اخْلَ

)1(  اأخرجه البخاري رقم )6699(، وم�صلم برقم )2906(، وهذا لفظه.

اأنواع الطوافاأنواع الطواف

النوع األول: الطواف املشروع
وهو الطواف بالكعبة املشرفة

أن يطوف بقبر أو مبشهد أو ضريح أو 
غيرها يظنه عبادة هلل تعالى مأموًرا بها

أن يطوف بقصد عبادة صاحب الضريح، أو 
تعظيمه، أو مع دعاِئه واالستغاثة به، ونحو ذلك

مة، ووسيلة ِمن  هذا الطواف بدعة محَرّ
رك وسائل الشِّ

هذا الطواف ِشرك أكبر

النوع الثاني: الطواف املمنوع
وهو الطواف بالقبور واألضرحة ونحوها، 

وهو على حالني

احلال الثانياحلال األول

حكمهاحكمها

الطواف بغير الكعبة ِمن مظاهر ال�ضرك
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1
2

3

4

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

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

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

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

اأَكُتب ا�صم كل جزء من اأجزاء الكعبة اأمام الرقم املنا�صب. 3
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يقول ابن القيم رحمه اهلل مصوًرا محبة البيت العتيق: )وقد ظهر سرُّ هذا التفضيل 
البلد  لهذا  وانعطافها ومحبتها  القلوب  األفئدة، وهوى  اجنذاب  في  واالختصاص 
األمني، فجذبه للقلوب أعظم من جذب املغناطيس للحديد، ولهذا أخبر سبحانه 
وال  األقطار،  جميع  من  األعوام  تعاقب  على  إليه  يثوبون  أي:  للناس،  مثابة  أنه 
في  أنفق  وكم  اشتياًقا،  له  ازدادوا  زيارة،  له  ازدادوا  كلما  بل  وطًرا،  منه  يقضون 
حبها من األموال واألرواح، ورضي احملب مبفارقة فلذات األكباد واألهل، واألحباب 
واألوطان، مقدًما بني يديه أنواع املخاوف واملتالف، واملعاطف واملشاق، وهو يستلذ 

ذلك كله()1(.

)1(  زاد املعاد ج1 �ض53-52.

ما معنى الطواف؟ 11

ما الطواف املشروع؟ 22

أوضح حكم الطواف بالقبور واألضرحة ُأبنّي ما كان منها بدعة وما كان  33

شرًكا أكبر؟
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الدرس 
الثاني
عشر

االعتكاف والُعكوفاالعتكاف والُعكوف 12

لغًة: لزوُم املكان والبقاء فيه.

�صرًعا: لزوم م�صجٍد لطاعة اهلل تعاىل.

َغ لطاعِة اهلل  ِلَيَتَفرَّ واملق�صود منه: انقطاُع الإِن�صاِن مدة من الزمان عن النا�ِض 
يف م�صجٍد من م�صاِجده، بال�صالة والذكر والدعاء وقراءة القراآن والتفكر وغي 

ِل اهلل وثواِبِه. ذلك؛ طلًبا لف�صْ

معنى االعتكاف
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لغًة: لزوُم املكان والبقاء فيه.

ا�صطالًحا: البقاء عند القبور وغيها تعظيًما لها، اأو طلًبا للربكة ِمن اأ�صحابها.

العتكاف يف بيوت اهلل تعاىل عبادة، والدليل على ذلك:
11   قول اهلل تعاىل: {

.)1({
22   عن عائ�صة  اأن النبي  كان يعتكف الع�صر الأواخر من رم�صان حتى توفاه اهلل، ثم 

اعتكف اأزواجه من بعده)2(.

)1(  �صورة البقرة اآية 125.
)2(  اأخرجه البخاري رقم )2065( وم�صلم رقم )2٨41(.

مر�صاته،  وطلب  تعاىل  اهلل  اإىل  التقرب  بق�صد  امل�صروعة  الأعمال  اأحد  العتكاف 
اأَذُكر اأعماًل م�صروعة يتقرب بها امل�صلم اإىل اهلل عز وجل حال اعتكافه هلل عز وجل. 

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

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

1

هوا  هوا املخلــوَق باخلالق، و�صــبَّ وحقيقــة اأمــر العاكفــني علــى القبــور والأ�صرحــة: اأنهم قد �صــبَّ
ــدون يف بيــوت اهلل، ويطلبــون مــن تلك  الأ�صرحــَة ببيــوت اهلل، وَعكفــوا عنَدهــا كمــا يعكــُف املوحِّ

الأ�صرحة واأربابها ما ل يطلب اإل ِمن اهلل جلَّ وعال.

ُحْكُم االعتكاف

معنى الُعكوُف
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هذا العكوف �صرك اأكرب اإذا كان العاكف متقربًا اإليها. 
والأدلة على ذلك كثية، منها:

َعَكَف  })1(، فَمن  11 قول اهلل تعاىل: {

على الأ�صرحة والقبور فقد َفَعَل ِفْعَل امل�صركني الذين يعُكفون على التماثيل.
22 قول اهلل تعاىل: {ھ ے ے ۓ ۓ   ڭ  ڭ} )2(، قال جماهد رحمه اهلل 

ويق)3(، فماَت فَعكفوا على قربه)4(، وهذا هو ما يفعله  يف تف�صي الالت: كان يلتُّ لهم ال�صَّ
العاكفون على الأ�صرحة والقبور. 

33 حديث اأَِبي َواِقٍد احَلاِرِث ْبِن َعْوٍف اللَّْيِثيِّ � قاَل: َخَرْجَنا َمَع َر�ُصوِل 

�ِصْدَرٌة  وِلْلُم�ْصِرِكنَي  ِبُكْفٍر،  َعْهٍد  ُحَدَثاُء  َوَنْحُن  ُحننَْيٍ  اإِىَل    اهلِل 
ْنَواٍط(.  اأَ )َذاُت  َلَها:  ُيَقاُل  اأَ�ْصِلَحَتُهْم  ِبَها  وَيُنوُطوَن  ِعْنَدَها،  َيْعُكُفوَن 
ْدَرِة، َفُقْلَنا: َيا َر�ُصوَل اهلِل، اْجَعْل َلَنا َذاَت اأَْنَواٍط َكَما  َقاَل: َفَمَرْرَنا ِبال�صِّ
، ُقْلُتْم  َنُ َها ال�صُّ ، اإِنَّ َلُهْم َذاُت اأَْنَواٍط. َفَقاَل َر�ُصوُل اهلِل : »اهلُل اأَْكرَبُ

ٺ  ٺ     ٺ  ٿٿ   اإِ�ْصَراِئيَل: {  َبُنو  َقاَلْت  َكَما  ِبَيِدِه  َنْف�ِصي  َوالَِّذي 
َكُبَّ �َصَنَ َمْن َكاَن َقْبَلُكْم«.)5( ٿٿ   ٹ  ٹ    ٹ  ٹ}، َلرَتْ

)1(  �صورة الأنبياء اآية 52.
)2(  �صورة النجم اآية 20-19.

)3(  اأي: للحاج، وال�صويق دقيق احلنطة اأو ال�صعي، ولتَّه: خلطه وبلَّه بال�صمن اأو املاء.
)4(  اأخرجه ابن جرير الطربي يف تف�صيه 523/22.

)5(  اأخرجه اأحمد برقم)21٨97(، والرتمذي برقم )21٨0(.

حكم الُعكوِف على القبور والأ�شرحة والأ�شجار وغريها

اأ�صلموا حديًثا وعهدهم يعلِّقون
بالكفر قريب

�صجرة يعلق عليها 
الم�صركون اأ�صلحتهم 

طلًبا للبركة

ال�صنن: الطرق: 
والمراد �صلكتم كما 

�صلك من قبلكم الطرق 
المذمومة

واٍد يقع �صرقي مكة 
وقعت فيه غزوة حنين

فامل�صركون يعكفون على اآلهتهم يطلبون منها املدد والربكة، ويتقربون لها باأنواع العبادة،   

فمن َفَعَل كِفعلهم مع اأ�صحاب القبور فهو م�صرٌك مثلهم.
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اأَ�صتخِرج من حديث اأبي واقد الليثي � خم�ض فوائد: 
........................................................................................................................................   1
........................................................................................................................................   2
........................................................................................................................................   3
........................................................................................................................................   4
........................................................................................................................................   5

2

قال ابن القيم رحمه اهلل: )اعلم أن القلوب إذا اشتغلت بالبدع أعرضت عن السنن، فتجد 
أكثر هؤالء العاكفني على القبور معرضني عن طريقة من فيها وهديه وسنته مشتغلني بقبره 

عما أمر به ودعا إليه.
وتعظيم األنبياء والصاحلني ومحبتهم إمنا هي باتباع ما دعوا إليه من العلم النافع والعمل 
واتخاذها  عليها  والعكوف  قبورهم  عبادة  دون  طريقتهم  وسلوك  آثارهم  واقتفاء  الصالح 

عيًدا()1(.

)1(  اإغاثة اللهفان من م�صايد ال�صيطان ج1 �ض197-196.

ما معنى االعتكاف؟ وأين يشرع؟ 11

ما معنى العكوف؟ وما حكمه؟ 22

ما حقيقة العكوف على القبور واألضرحة؟ 33

44 ما حكم العكوف على القبور وغيرها؟ وما الدليل على ذلك؟
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الوحدة الثالثةالوحدة الثالثة

درو�س الوحدةدرو�س الوحدة

  الدر�س الثالث ع�شر:
َفاَعُة. ال�شَّ  

  الدر�س الرابع ع�شر:
فَعاء يوم القيامة. ال�شُّ  
  الدر�س اخلام�س ع�شر:

َفاَعُة. اأق�شام ال�شَّ  
  الدر�س ال�شاد�س ع�شر:

فاعُة املثبتة وال�شفاعة املنفية. ال�شَّ  

َفاَعُة َفاَعُةال�ضَّ ال�ضَّ
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الأهدافالأهداف

من �ملتوقع بعد در��سة هذه �لوحدة �أن:

11 اأُو�شح مفهوم ال�شفاعة.

ف اأنواع ال�شفاعة، مع الدليل. 22 اأُعرِّ

33 اأُبّن اأ�شباب اإدراك ال�شفاعة يوم القيامة.

44 اأَذُكر ال�شفاعة يوم القيامة.

55 اأَذُكر �شروط ال�شفاعة، مع الأدلة.

. 66 اأَتطّلع لنيل �شفاعة النبي

77 اأُبّن اأق�شام ال�شفاعة.

. 88 اأَذُكر اأ�شعد النا�س ب�شفاعة النبي
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تمهيد

13

ملغفرة  فرًصا كثيرة  لهم  أتاح  أن  املؤمنني  عباده  تعالى على  اهلل  من فضل 
ذنوبهم ورفعة درجاتهم يوم القيامة، ومن ذلك الفوز بشفاعة الشفعاء 
الذين يأذن اهلل لهم في الشفاعة عنده، فما الشفاعة؟ وممن تطلب؟ وكيف 

يحصل عليها املؤمن؟

دُّ الِوتِر. فع، وهو �صِ لغًة: ِمن ال�صَّ

ط لالآخرين بجلب منفعة لهم، اأو دفع م�صرة عنهم. ا�صطالًحا: التو�صُّ

والمرادوالمراد  هنا ال�صفاعة عند اهلل تعاىل يف الآخرة.  

هم، كالإذن يف  وحقيقتهاوحقيقتها �صوؤاُل اهلل تعاىل يوم القيامة منفعًة للعباد اأو بع�صِ

النار،  ِمن  اأو اخلروِج  الدرجاِت فيها،  ِرفعِة  اأو  اأو دخوِل اجلنة،  احل�صاِب، 
اأوتخفيِف عذاِبها على من ُي�صفع له.

َفاَعُة َفاَعُةال�ضَّ ال�ضَّ
الدرس 

الثالث
عشر

فاعة تعريف ال�ضَّ
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ال�شرط الأول:   اإِْذُن اهلل تعالى لل�شافع اأن ي�شفع، والدليل عليه:
.)1({ 11 قول اهلل تعاىل:  {

.)2({ 22 قول اهلل تعاىل:  {

.)3({ 11 قول اهلل تعاىل:  {

22 قول اهلل تعاىل: {حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث 

حج مج جح })4(. وقد ت�صمنت هذه الآية ال�صرطني مًعا.

)3( �صورة الأنبياء اآية 2٨. )2( �صورة �صباأ اآية 23.   )1(  �صورة البقرة اآية 255. 
)5( �صورة مرمي الآيتان ٨6-٨7. )4( �صورة النجم اآية 26. 

)6( وقيل يف تف�صيها: ل يكون اأحد ِمَن امل�صركني �صفيًعا، واإنا َي�صفع عند اهلل تعاىل اأهُل التوحيد اخلال�ض، وكال املعنيني �صحيح.

ال�صفاعة يوم القيامة خا�صة باأهل التوحيد، الذين ر�صي اهلل تعاىل عنهم، فال تكون ملن اأ�صرك 
باهلل تعاىل.

والدليل على ذلك ما ياأتيوالدليل على ذلك ما ياأتي

11   قال اهلل تعاىل:  {

})5(، واملراد بالعهد هنا: التوحيد، وقوُل: »َل اإلَه اإلَّ اهلل«، واملعنى: اأن 
املجرمني )واملراد بهم امل�صــركون( ل ي�صــتحقون ال�صــفاعة، واإنا ي�صــتحقها اأهُل التوحيد 

الذين اتخذوا عند اهلل عهًدا بتوحيدهم اإياه )6(.

ال�صفاعة عند اهلل تعاىل يوم القيامة ل تقبل اإل ب�صرطني:
فاعة �ضروط ال�ضَّ

ال�ضفاعة ال تكون اإال الأهل التوحيد خا�ضة

ال�شرط الثاين:  ِر�شا اهلل تعاىل عن امل�شفوع له، والدليل عليه:

�ضروط ال�ضفاعة�ضروط ال�ضفاعة

الشرط األول: ِإْذُن اهلل تعالى للشافع 
أن يشفع

الشرط الثاني: ِرضا اهلل تعالى عن 
املشفوع له
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ا�ِض ِب�َصَفاَعِتَك َيْوَم الِقَياَمِة؟  22 حديُث اأَِبي ُهَرْيَرَة � َقاَل: ُقْلُت: َيا َر�ُصوَل اهلِل، َمْن اأَ�ْصَعُد النَّ

ُل  وَّ اأَ اأََحٌد  ُلِني َعْن َهَذا احَلِديِث  َي�ْصاأَ اأَن َل  اأََبا ُهَرْيَرَة  َيا  : »َلَقْد َظَنْنُت  َقاَل َر�ُصوُل اهلِل 
ا�ِض ِب�َصَفاَعِتي َيْوَم الِقَياَمِة، َمْن َقاَل: َل  َك َعَلى احَلِديِث، اأَ�ْصَعُد النَّ ِمْنَك؛ مِلَا َراأَْيُت ِمْن ِحْر�صِ

ا ِمْن َقْلِبِه، اأَْو َنْف�ِصِه«.)1( اإَِلَه اإلَّ اهلُل، َخاِل�صً
يتف�صل  الذي  هو  �صبحانه  اهلل  )اأن  ال�صفاعة:  حقيقة  يف  تيمية  ابن  الإ�صالم  �صيخ  ذكر   
على اأهل الإخال�ض؛ فيغفر لهم بوا�صطة دعاء من اأذن له اأن ي�صفع، ليكرمه وينال املقام 
املحمود؛ فال�صفاعة التي نفاها القراآن: ما كان فيها �صرك، ولهذا اأثبت ال�صفاعة باإذنه يف 

موا�صع، وقد بنيَّ النبي  اأنها ل تكون اإل لأهل التوحيد والإخال�ض( )2(.

)1( اأخرجه البخاري رقم )99(.
)2(  جمموع فتاوى �صيخ الإ�صالم ابن تيمية 77/7. 

)3( �صورة املنافقون اآية 1.

قال اهلل تعاىل: { ک   ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ       ڱ     ڱ  ڱ  
ں  ں     ڻ  ڻ})3(، ما العالقة بني الآية وحديث اأبي هريرة � �؟
............................................................................................................................................... 

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

2

اخلال�ض يف  التوحيد  لأهل  اإل  تكون  ل  ال�صفاعة  باأن  ال�صاهد  مو�صع  اأُحّدد 
الدليلني ال�صابقني. 

ال�صاهد يف الدليل الأول:  ....................................................................................................
ال�صاهد يف الدليل الثاين: ....................................................................................................

1

�صهادة يقين ل ي�صوبها 
رياء ول �صمعة
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ما تعريف الشفاعة؟ 11

ما حقيقة الشفاعة؟ 22

ما شروط الشفاعة؟ 33

ملن تكون الشفاعة؟ 44
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فَعاُء يوم القيامة فَعاُء يوم القيامةال�ضُّ ال�ضُّ
الدرس

الرابع
عشر

14
تمهيد

ما شروط الشفاعة؟

بنيَّ النبيُّ  اأعماًل َمن عملها فهو حقيق اأن ي�صفع له ر�صول اهلل  يوم القيامة، منها:
َمْن  اهلِل،  َر�ُصوَل  َيا  ُقْلُت:  َقاَل:   � ُهَرْيَرَة  اأَِبي  فعن  وعل،  جل  هلل  التوحيد  اإخل�س   11
ا�ِض ِب�َصَفاَعِتَك َيْوَم الِقَياَمِة؟ َقاَل َر�ُصوُل اهلِل : »َلَقْد َظَنْنُت َيا اأََبا ُهَرْيَرَة اأَن َل  اأَ�ْصَعُد النَّ
ا�ِض  َك َعَلى احَلِديِث، اأَ�ْصَعُد النَّ ْيُت ِمْن ِحْر�صِ ُل ِمْنَك؛ مِلَا َراأَ وَّ ُلِني َعْن َهَذا احَلِديِث اأََحٌد اأَ َي�ْصاأَ

ا ِمْن َقْلِبِه، اأَْو َنْف�ِصِه«. )1( ِب�َصَفاَعِتي َيْوَم الِقَياَمِة، َمْن َقاَل: َل اإَِلَه اإِلَّ اهلُل، َخاِل�صً
قاَل:   � اهلِل  َر�ُصوَل  اأَنَّ  َجاِبِر بن عبداهلِل   الأذان، فعن  بعد  الوارد  الدعاء  قول   22
ًدا  مَّ الِة اْلَقاِئَمِة، اآِت حُمَ ِة، َوال�صَّ ْعَوِة التَّامَّ َداَء: اللُهمَّ َربَّ هذه الدَّ »َمْن َقاَل ِحنَي َي�ْصَمُع النِّ

ُموًدا الذي َوَعْدَتُه؛ َحَلّْت له �َصَفاَعِتي يوم اْلِقَياَمِة«.)2( يَلَة، َواْبَعْثُه َمَقاًما حَمْ اْلَو�ِصيَلَة َواْلَف�صِ

)1( �صبق تخريجه �ض77.  
)2( اأخرجه البخاري رقم )99(.

اأ�ضباب اإدراك ال�ضفاعة يوم القيامة

اأُ�صيف اأعماًل اأخرى يدرك بها امل�صلم ال�صفاعة يوم القيامة.

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

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

1
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)1(  اأخرجه م�صلم برقم )199(.
)2(  �صورة النجم اآية 26.

)3(  جزء من حديث طويل اأخرجه م�صلم برقم )1٨3(. 
)4(  اأخرجه اأبو داود برقم )2522(.

. 22 امللئكة الكرام 

والدليل على هذاوالدليل على هذا قول اهلل تعاىل: {  
.)2({

. 33 الأنبياُء 

44 املوؤمنون.

ْدِريِّ � اأنَّ النبيَّ  قاَل: »َحتَّى اإَِذا َخَل�َض  والدليل على هذينوالدليل على هذين حديث اأَِبي �َصِعيٍد اخْلُ  
اِء  اِر، َفَوالَِّذي َنْف�ِصي ِبَيِدِه، َما ِمْنُكْم ِمْن اأََحٍد ِباأَ�َصدَّ ُمَنا�َصَدًة هلِلِ يِف ا�ْصِتْق�صَ امْلُوؤِْمُنوَن ِمَن النَّ
وُموَن  َنا َكاُنوا َي�صُ اِر، َيُقوُلوَن: َربَّ ِقّ ِمَن امْلُوؤِْمِننَي هلِلِ َيْوَم اْلِقَياَمِة لإِْخَواِنِهُم الَِّذيَن يِف النَّ احْلَ
اِر،  النَّ َعَلى  َوَرُهْم  �صُ ُم  َفُتَحرَّ َعَرْفُتْم،  َمْن  اأَْخِرُجوا  َلُهْم:  َفُيَقاُل  وَن،  َوَيُحجُّ لُّوَن  َوُي�صَ َمَعَنا 
ِبيُّوَن، َو�َصَفَع  : �َصَفَعِت امْلَالِئَكُة، َو�َصَفَع النَّ َفُيْخِرُجوَن َخْلًقا َكِثًيا«، وفيه: »َفَيُقوُل اهلل َعزَّ َوَجلَّ

اِحِمنَي«.)3( امْلُوؤِْمُنوَن، َوَلْ َيْبَق اإِلَّ اأَْرَحُم الرَّ
هداُء. 55 ال�شُّ

يِف  ِهيُد  ال�صَّ ُع  »ُي�َصفَّ َقاَل:    اهلِل  َر�ُصوَل  اأن   � ْرَداِء  الدَّ اأَبي  حديث  والدليلوالدليل  علىعلى  هذاهذا   
�َصْبِعنَي ِمْن اأَْهِل َبْيِتِه«.)4(

فَعاُء يوم القيامة ال�ضُّ
ياأذن اهلل يف ال�صفاعة يوم القيامة لبع�ض عباده، ومنهم: 

11 النبيُّ ، وهو اأعظم ال�صفعاء من اخللق.

َدْعَوٌة  َنِبيٍّ  »ِلُكلِّ   : اهلل  ر�صوُل  قاَل  قاَل:   � ُهَرْيَرَة  اأبي  حديُث  والدليل على هذاوالدليل على هذا   
َفِهَي  اْلِقَياَمِة،  ِتي يوم  َدْعَوِتي �َصَفاَعًة لأُمَّ اْخَتَباأُْت  َواإِينِّ  َدْعَوَتُه،  َنِبيٍّ  ُكلُّ  َل  َفَتَعجَّ ُم�ْصَتَجاَبٌة، 

ِتي ل ُي�ْصِرُك ِباهلِل �صيًئا«.)1( َناِئَلٌة اإن �َصاَء اهلل َمْن َماَت ِمْن اأُمَّ



)1(  اأخرجه م�صلم برقم )2635(.  8181
)2(  اأخرجه م�صلم برقم )٨04(.

66 اأولُد امل�شلمن الذين ميوتون قبل البلوغ، ي�صفعون لآبائهم واأمهاتهم.

 

ِة،  نَّ اجْلَ َدَعاِمي�ُض  َغاُرُهْم  »�صِ َقاَل:    النبيَّ  اأن   � ُهَرْيَرَة  اأَِبي  حديث  والدليل على هذاوالدليل على هذا 

ِنَفِة َثْوِبَك  ُخُذ ِبَثْوِبِه- اأَْو َقاَل ِبَيِدِه - َكَما اآُخُذ اأََنا ِب�صَ َبَوْيِه- َفَياأْ ى اأََحُدُهْم اأََباُه - اأَْو َقاَل اأَ َيَتَلقَّ
َة«.)1( نَّ َهَذا، َفال َيَتَناَهى - اأَْو َقاَل َفال َيْنَتِهي- َحتَّى ُيْدِخَلُه اهلُل َواأََباُه اجْلَ

77 القراآُن الكري، وبع�ُس �ُشَوٍر منُه َك�ُصَوِر: البقرة واآل عمران وتبارك.

َيُقوُل:    اهلِل  َر�ُصوَل  �َصِمْعُت  َقاَل:   � اْلَباِهِليِّ  اأَُماَمَة  اأبي  حديث  ومما يدل على هذاومما يدل على هذا    
َحاِبِه«)2(. ِتي َيْوَم اْلِقَياَمِة �َصِفيًعا لأَ�صْ ُه َياأْ نَّ » اْقَرُءوا اْلُقْراآَن َفاإِ

اأَكُتب يف اجلدول الآتي من ي�صفع له كل نوع من اأنواع ال�صفعاء.

امل�شفوع لهال�شافع

. النبي
اأولد امل�صلمني الذين ميوتون قبل البلوغ.

ال�صهداء.

2

�صغار اأهلها: واأ�صل الدعمو�ض دويبة تكون في الماء ل 
تفارقه اأي اأن هذا ال�صغير في الجنة ل يفارقها
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12

34

56

7

فَعاُء يوم القيامة فَعاُء يوم القيامةال�ضُّ ال�ضُّ

النبيُّ �، وهو أعظم الشفعاء

األنبياُء 

هداُء الشُّ

القرآُن الكرمي، وبعُض ُسَوٍر منُه 
َكُسَوِر: البقرة وآل عمران وتبارك

املالئكة الكرام 

املؤمنون الناجون من النار

أوالُد املسلمني الذين ميوتون قبل 
البلوغ

ما أسباب إدراك الشفاعة؟ 11

َأذُكر ثالثة ممن يأذن اهلل لهم في الشفاعة يوم القيامة. 22
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دخل الصنابحي على عبادة بن الصامت  وهو في املوت فبكى الصنابحي فقال: 
مهاًل  لم تبكي؟ فواهلل لئن شهدت ألشهدن لك، ولئن شفعت ألشفعن لك، ولئن 
استطعت ألنفعنك. ثم قال: واهلل ما من حديث سمعته من رسول اهلل  لكم فيه خير إال 
حدثتكموه إال حديًثا واحًدا وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي، سمعت رسول 

اهلل  يقول: »من شهد أن ال إله إال اهلل وأن محمًدا رسول اهلل حرم اهلل عليه النار« )1(.

)1(  اأخرجه م�صلم برقم )29(.
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َفاَعِة َفاَعِةاأَْق�َضاُم ال�ضَّ اأَْق�َضاُم ال�ضَّ
الدرس
الخامس

عشر
15

تمهيد

 الشفاعة التي أثبتها اهلل تعالى لبعض عباده يوم القيامة قسمان، 
فما هما؟

وهي اأنواع منها:
فاعُة الُعظمى. 11 ال�صَّ

)1({      وهي املقام املحمود الذي وَعَد اهلل تعاىل به ر�صوله  يف قوله: {
وهذه ال�صفاعة تكون يف اأر�ض املح�صر، وذلك حني يطلب النا�ض من الأنبياء عليهم ال�صالة وال�صالم 
اأن ي�صفعوا لهم عند ربهم لييحهم من �صدة املوقف وما حلقهم من الغم والكرب، فيعتذر عنها اآدم 
واأُوُلو العزم من الر�صل، حتى تنتهي اإىل النبيِّ  فيقول: »اأََنا َلَها«)2(، وي�صفع لهم فيق�صي اهلل بينهم.
ياأتيه  »بعدما  ال�صفاعة:   قال يف حديث  النبيَّ  اأن   � اأبي هريرة  والدليل على هذاوالدليل على هذا حديث 

َم ِمن َذْنِبَك  د، اأنَت ر�صوُل اهلِل َوَخاَتُ الأَْنِبَياِء، وقد َغَفَر اهلل لَك َما َتَقدَّ النا�ض-  َفَيُقوُلوَن: يا حممَّ
َت اْلَعْر�ِض، َفاأََقُع  َك، اأَل َتَرى اإىل َما َنْحُن فيه؟« قال: » َفاأَْنَطِلُق َفاآِتي حَتْ َر، ا�ْصَفْع لَنا اإىل َربِّ وَما َتاأَخَّ
َناِء عليه �صيًئا ل َيْفَتْحُه َعَلى اأََحٍد  اِمِدِه َوُح�ْصِن الثَّ ، ُثمَّ َيْفَتُح اهلل َعَليَّ ِمن حَمَ ي عزَّ وجلَّ �َصاِجًدا ِلَربِّ
 ، ِتي يا َربِّ ْرَفُع َراأْ�ِصي َفاأَُقوُل: اأُمَّ ْع، َفاأَ ُد، اْرَفْع َراأْ�َصَك، �َصْل ُتْعَطْه، َوا�ْصَفْع ُت�َصفَّ َقْبلي، ُثمَّ ُيَقاُل: يا حممَّ

)1(  �صورة الإ�صراء اآية 79.
. )2(  اأخرجه البخاري رقم )7072(، وم�صلم برقم )193(، من حديث اأن�ض �

اأق�ضام ال�ضفاعة

 ِّالِق�ْصُم الأول: �صف�عٌة خ��صٌة ب�لنبي
تنق�صم ال�صفاعة يوَم القيامة ِق�صمني: 
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ِن ِمْن اأَْبَواِب  ِتَك َمن ل ِح�َصاَب عليِهْم ِمَن اْلَباِب الأَمْيَ ُد، اأَْدِخْل ِمن اأُمَّ ، َفُيَقاُل: يا حممَّ ِتي يا َربِّ اأُمَّ
ِة، َوُهْم �ُصَرَكاُء النا�ِض ِفيَما �ِصَوى ذلك ِمَن الأَْبَواِب«.)1( نَّ اجْلَ

22 �َصفاعُة النبيِّ  يف اأهل اجلنة اأن يدخلوها.
ف عنه العذاب،مع عدم الر�صا عن امل�صرك،  ه اأبي طالب اأن يخفَّ 33 �َصفاعُة النبيِّ  يف عمِّ
ل اخلروج  عنه،  النار  بتخفيف عذاب    النبي  له  ي�صفع  الذي  الوحيد  امل�صرك  ولكنه 

منها.

الذي يدل عليه  اأنه مات كافًرا؟ وما  اأبي طالب مع   يف عمه  النبي  ي�صفع  ملاذا 
ذلك؟ 

ي�صفع النبي  يف عمه اأبي طالب؛ لأنـ ............................................................................

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

وهذا يدل على ..........................................................................................................................

1

وتكون من النبيِّ  ومن غيه ممن ياأذن اهلل لهم بال�صفاعة، وير�صى عن امل�صفوع له.
وهي اأنواع منها: 

فاعُة يف بع�ض من ا�صتحق النار ِمن ع�صاة اأهل التوحيد اأن ل يدخلها. 11 ال�صَّ
فاعُة يف بع�ض من دخل النار ِمن ع�صاة اأهل التوحيد اأن يخرج منها. 22 ال�صَّ

فاعُة فيمن ا�صتوت ح�صناتهم و�صيئاتهم اأن يدخلوا اجلنة. 33 ال�صَّ
فاعُة يف رفع درجات املوؤمنني وزيادة ثوابهم. 44 ال�صَّ

)1(  اأخرجه البخاري رقم )4435(، وم�صلم برقم )194(، من حديث اأبي هريرة �.

ة الِق�ْصُم الث�ين: �صف�عٌة ع�مَّ
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اأق�ضام ال�ضفاعة اأق�ضام ال�ضفاعة 

الِقْسُم األول:
 ِّشفاعٌة خاصٌة بالنبي

أنواعهاأنواعها

ُ ُة الِقْسُم الثاني: شفاعٌة عامَّ

فاعُة الُعظمى الشَّ

َشفاعُة النبيِّ  في أهل اجلنة أن 
يدخلوها

فاعُة في بعض من استحق النار ِمن  الشَّ
عصاة أهل التوحيد أن ال يدخلها

فاعُة في بعض من دخل النار ِمن  الشَّ
عصاة أهل التوحيد أن يخرج منها

فاعُة فيمن استوت حسناتهم  الشَّ
وسيئاتهم أن يدخلوا اجلنة

فاعُة في رفع درجات املؤمنني وزيادة  الشَّ
ثوابهم

ه أبي طالب أن  َشفاعُة النبيِّ  في عمِّ
ف عنه العذاب يخفَّ

ما أقسام الشفاعة يوم القيامة؟ 11

ما املقام احملمود يوم القيامة؟ 22
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فاعُة المنفية فاعُة المثبتة وال�ضَّ فاعُة المنفيةال�ضَّ فاعُة المثبتة وال�ضَّ ال�ضَّ
الدرس
السادس

عشر
16

أثبت اهلل تعالى الشفاعة في مواضع من القرآن الكريم، ونفاها في 
مواضع أخرى، فما الشفاعة المثبتة؟ وما الشفاعة المنفية؟

تمهيد

وهي التي تطلب من اهلل تعاىل، وتوفر فيها ال�صرطان ال�صابقان، وهما: 
................................................................................................................................................................... 11

................................................................................................................................................................... 22

وهي التي تطلب من غي اهلل تعاىل، اأو ل يتوفر فيها ال�صرطان ال�صابقان اأو اأحدهما.
.)1({ قال اهلل تعاىل: {

اأَذُكر بع�ض الآيات يف ال�صفاعة املثبتة.
................................................................................................................................................

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

وهذا النوع من ال�صفاعة )ال�صفاعة املثبتة( هو الذي �صبق تناوله يف الدر�صني ال�صابقني.

)1(  �صورة غافر اآية 1٨.

اأوًل: ال�صف�عة املثبتة

ث�نًي�: ال�صف�عة املنفية

ي�صفع لهم عند ربهمقريب و�صاحب
ي�صتجاب له
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)2(  �صورة يون�ض، اآية 1٨. )1(  �صورة يون�ض، اآية 1٨.  
)4(  �صورة الأنعام اآية 51. )3(  �صورة الزمر، الآيه: 44.  

)6(  �صورة �صباأ الآيتان 23-22. )5(  �صورة غافر اآية 1٨.   
)7(  �صورة الأنبياء اآية 2٨.

من اأ�صباب وقوع امل�صركني يف ال�صرك اعتقادهم اأن معبوداتهم من املالئكة والأ�صنام وغيها 
ت�صفع لهم عند اهلل، وتقربهم اإليه زلفى، كما قال اهلل تعاىل منكًرا عليهم: {

})1(، وقال �صبحانه: {ڻ ڻ ۀ ۀ    ہ ہ ہ ہ ھ ھ 
ھ ھ       ے ے}، اأي: يقولون: { ھ ھ      ے ے})2(.

وقد اأبطل اهلل تعاىل يف القراآن الكرمي اعتقادهم ذلك من وجوه عدة:
الوجه الأول: اأن ال�صفاعة ملك هلل تعاىل، فال تطلب اإل منه، ومن طلب ال�صفاعة من غيه فقد 

طلبها ممن ل ميلكها، وهذا �صفه و�صالل.
.)3({gfe[  } :قال اهلل تعاىل

وقال اهلل تعاىل: {
.)4(   {

الوجه الثاين:  اأن ال�صفاعة يوم القيامة ل تكون اإل ملن ياأذن له اهلل تعاىل ِمن الأنبياء وال�صاحلني 
وغيهم، وهم ل ي�صفعون اإل ملن ر�صي اهلل عنهم، وهوؤلء امل�صركون قد �صخط اهلل عملهم، وغ�صب 

عليهم، فما تنفعهم �صفاعة اأحد.
.)5({ قال اهلل تعاىل: {

 وقال: { 

.)6({
قال �صيخ الإ�صالم ابن تيمية رحمه اهلل تعليًقا على هذه الآية: )نفى اهلل عما �صواه كل ما يتعلق 
به امل�صركون، فنفى اأن يكون لغيه ُمْلك، اأو ِق�ْصط منه، اأو يكون عوًنا هلل، ول يبق اإل ال�صفاعة، 
})7(، فهذه  فبني اأنها ل تنفع اإل ملن اأذن له الرب؛ كما قال تعاىل: {

بطالن عقيدة الم�ضركين في ال�ضفاعة
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ال�صفاعة التي يظنها امل�صركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القراآن()1(. 
قال ابن القيم رحمه اهلل يف الآية الكرمية: )اإنها تقطع عروق �صجرة ال�صرك من القلب ملن عقلها، 
اهلل  فنفى  اهلل،  عبادة غي  امل�صركون يف  بها  يتعلق  التي  الواهية  الأ�صباب  بها جميع  اهلل  قطع  فقد 

�صبحانه هذه املراتب الأربع عن غيه، وهي:
ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئیی  ی    لغـيـــره ملــك، يف قـولــــه: {  يـكـــون  اأن   11

ی})2(.
22 اأن يكون له �صريك، يف قوله: {   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ})3(.

33 اأن تكون هذه املعبودات عوًنا له؛ يف قوله: {    جب  حب  خب  مب  ىب   })4(.
44 اأن ي�صفع اأحد عنده تعاىل اإل باإذنه؛ يف قوله: {  ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   })5(.

�صفاعة ل ن�صيب  واأثبت  امل�صرك  التي يظنها  وال�صفاعة  واملظاهرة  وال�صركة  املُلك  فنفى اهلل 
فيها مل�صرك وهي ال�صفاعة باإذنه()6(.

)1(  جمموع فتاوى �صيخ الإ�صالم ابن تيمية 77/7 خمت�صًرا.
)2(  �صورة �صباأ اآية 22.
)3(  �صورة �صباأ اآية 22.
)4(  �صورة �صباأ اآية 22.
)5(  �صورة �صباأ اآية 23.

)6(  مدارج ال�صالكني ج1 �ض343.

ع  ال�صفاعة ُتطلب ِمن اهلل تعاىل ابتداًء، فيجوز للُم�صلِم اأن ي�صاأَل اهلل تعاىل قائاًل: )اللُهمَّ �صفِّ
ِفيَّ نبيك حممًدا(، اأو: )اللُهمَّ اإين اأ�صاألك �صفاعة ر�صولك يوم القيامة(، ولكن ل يجوز بحال اأن 
ي�صاأَل اأحٌد ال�صفاعَة ِمن اأحٍد كائنا َمن كان، فال يطلبها ِمن النبيِّ ، ول ِمن غيه ِمن الأولياء 
اأو ال�صاحلني اأو غيهم، بعد مماتهم، اإنا كان ال�صحابة  يطلبونها من النبي  حني كان 

حيًّا، ويطلبها النا�ض من الأنبياء اإذا بعث اهلل اجلميع يوم القيامة.

طلب ال�ضفاعة
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ولم  اللَّعَن  الذين يكثرون  انون، وهم:  عَّ اللَّ املسلمون  الشفاعة:  ِمن فضيلة  ُيحَرم 
اُنوَن  عَّ ْرَداِء � أنَّ َرُسوَل اهلِل  َقاَل: »اَل َيُكوُن اللَّ يتوبوا منه، فعن أبي الدَّ

ُشَفَعاَء َواَل ُشَهَداَء، َيْوَم اْلِقَياَمِة«)1(.

)1(  اأخرجه م�صلم برقم )259٨(.

ما عقيدة املشركني في الشفاعة؟ وما سبب وقوعهم فيها؟  11

هل يجوز طلب الشفاعة من النبي يوم القيامة؟ وملاذا؟ 22

َأضع عالمة )√( أمام الصيغة الصحيحة. 33

)     ( 11 يا رسول اهلل اشفع لي عند اهلل.    

)     ( 22 يا عبداهلل اشفع لي عند اهلل.     

)     (     . ع ِفيَّ نبيك محمًدا 33 اللُهمَّ شفِّ

)     ( 44 اللُهمَّ إني أسألك شفاعة رسولك يوم القيامة.  

55 اإلتيان لقبر النبي  وقول: اشفع لي يا رسول اهلل. )     (
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الوحدة الرابعةالوحدة الرابعة

درو�س الوحدةدرو�س الوحدة
االإخال�س هلل االإخال�س هلل 

وما ي�ضاّدهوما ي�ضاّده
  الدر�س ال�شابع ع�شر:

الإخل�س هلل عزوجل.  
  الدر�س الثامن ع�شر:

َياُء وخطره. الرِّ  
  الدر�س التا�شع ع�شر:

�شروط قبول العبادة.  
  الدر�س الع�شرون:

نيا بعمِل الآِخرِة. اإرادُة الدُّ  
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الأهدافالأهداف

من �ملتوقع بعد در��سة هذه �لوحدة �أن:
11  اأُبّن حقيقة الإخل�س هلل عز وجل وحكمه.

22  اأُو�شح اأهمية الإخل�س هلل عز وجل.
33  اأُعدد ثمرات الإخل�س هلل عز وجل.
44  اأَتذّكر جزاء املخل�شن هلل عز وجل.

55  اأُو�شح معنى الرياء، واأ�شتدل على حكمه.
66  اأُعدد �شروط العمل ال�شالح.
77  اأُبّن اأثر الرياء على العمل.

88  اأُعدد �شور خمالطة الرياء للعمل، وعلج ذلك.
99  اأَتذّكر ال�شروط الواجب توفرها ف عمل امل�شلم، مع الدليل.

1010  اأَحر�س على اإخل�س العمل هلل، واأَحذر مما ي�شاد ذلك.
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االإخال�س هلل عز  وجلاالإخال�س هلل عز  وجل17 الدرس 
السابع
عشر

تمهيد

لقبول  وسبب  التوحيد،  ولب  العبادة  وروح  الدين  أساس  هلل  اإلخــاص 
األعمال والنجاة في اآلخرة من عذاب اهلل وعليه مدار قبول األعمال وردها 
وتفاضلها، قال ابن القيم رحمه اهلل: )فاألعمال ال تتفاضل بصورها وعددها، 
وإمنا تتفاضل بتفاضلها في القلوب، فتكون صورة العملني واحدة، وبينهما 

من التفاضل كما بني السماء واألرض()1(.

)1( مدارج ال�صالكني ج1 �ض 340.
)2( اإعالم املوقعني عن رب العاملني ج 2 �ض 125.

لغًة: الت�صفية من ال�صوائب.

ا�صطالًحا: ابتغاء اهلل وحده بالعمل ال�صالح.

تعريف االإخال�س

ِريُد  اأُقــارن بــني التعريف ال�صــابق وقــول ابن القيم رحمــه اهلل: )الإخال�ض هــو جَتْ
ِد َطاَعًة ِلْلَمْعُبوِد()2(. اْلَق�صْ

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

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

1

الإخل�ُس ِعَب�َدٌة
َعِظيَمٌة
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حكم االإخال�س هلل جل وعال

اأهمية االإخال�س

الإخال�ض واجب على العبد لأدلة منها: 
ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ    ٻ   ٻ      ٱ   تعاىل:{  اهلل  قال   11

.)1({ ٺ  ٺ
22 قال اهلل تعاىل:{ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ})2(.

33 عن عمر بن اخلطاب � قال: قال ر�صول اهلل : »اإنا الأعمال بالنيات واإنا لكل امرٍئ 
ما نوى«)3(.

َرَكاِء  44 حديث اأبي ُهَرْيَرَة � اأنَّ ر�صوَل اهلِل  قاَل: »قاَل اهلل َتَباَرَك َوَتَعاىَل: اأَنا اأَْغَنى ال�صُّ
ي َتَرْكُتُه َو�ِصْرَكُه«.)4( ْرِك، َمْن َعِمَل َعَماًل اأَ�ْصَرَك فيِه َمِعَي َغْيِ َعِن ال�صِّ

ومعنى احلديث: اأن من عمل �صيًئا هلل ولغيه من املخلوقني فاإن اهلل تعاىل ل يقبل عمله، بل 
يرتكه لذلك الغي، فيكون عمله باطاًل ل ثواب فيه وياأثم به.

)1(  �صورة الزمر اآية 11.                                         )2( �صورة الزمر اآية 2.                      )3( اأخرجه البخاري برقم )1(، وم�صلم برقم )1907(.
)4( اأخرجه م�صلم برقم )29٨5(.                                            )5( �صورة الزمر الآيات 2-3.             )6( �صورة البينة اآية 5.

)7( �صورة امللك اآية 2.                        )٨( حلية الأولياء ج٨ �ض 95.             )9( �صورة الكهف اآية 110. 

الإخال�ض له اأهمية كبية تتلخ�ض فيما ياأتي:
اأن الإخل�س اأ�شا�س الأعمال ولبها، قال اهلل تعاىل: { ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ     11

ڎ  ڈ  ڈ})5(.
الإخل�س اأهم اأعمال القلوب واأعظمها، واأعمال اجلوارح تبع له، فالإخال�ض مبنزلة امللك   22

وعمل اجلوارح مبنزلة اجلنود.
اأن اهلل اأمر به عباده، فقال اهلل تعاىل: {ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں})6(.   33

الإخل�س يدخل ف جميع الأعمال، قال النبي : »اإنا الأعمال بالنيات واإنا لكل  44
امرٍئ ما نوى«.

قــال اهلل تعــاىل: { ڀ  ڀ   ڀ  ٺ   اأن الأعمال ل تقبل اإل بالإخل�س هلل تعاىل،   55
ٺ   ٺ   ٺ    ٿ})7(. قال الف�صيل بن عيا�ض: هو اأخل�صه واأ�صوبه. قالوا: يا اأبا علي: 
ا ول يكن �صواًبــا ل يقبل، واإذا كان  مــا اأخل�صــه واأ�صوبه؟ فقــال: )اإن العمل اإذا كان خال�صً
ا �صواًبا. واخلال�ض اأن يكون هلل وال�صواب  ا ل يقبل، حتى يكون خال�صً �صواًبا ول يكن خال�صً

اأن يكــون علــى ال�صــنة()٨(، ثم قــراأ قوله تعــاىل: { يت  جث مث    ىث   يث  حج    مج  جح  مح  
جخ  حخ    مخ  جس})9(.
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ثمرات االإخال�س هلل تعالى

)1( �صورة الفرقان اآية 23. 
)2(  �صورة الليل الآيات 21-17.

)3(  اأخرجه البخاري برقم )99(.

عدم الإخل�س هلل ف العمل يبطل العمل، قال اهلل تعاىل: {ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    66

ڃ   ڃ  چ})1(.

لالإخال�ض هلل ثمار يف الدنيا والآخرة من اأهمها:
الإخل�س يوؤدي اإىل تقوى اهلل والر�شا، قال اهلل تعاىل: {ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    11

ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  ٹ  ٹ   ڤ    ڤ  ڤ    ڤ      ڦ  ڦ  ڦ     })2(.

الفوز ب�شفاعة النبي  ف الآخرة، والدليل حديث اأبي هريرة � قال: قلت: يا ر�صول اهلل،   22

ن  َبا ُهَرْيَرَة اأَ من اأ�صعد النا�ض ب�صفاعتك يوم القيامة؟ قال ر�صول اهلل : »َلَقْد َظَنْنُت َيا اأَ
ا�ِض  َك َعَلى احَلِديِث، اأَ�ْصَعُد النَّ ُل ِمْنَك؛ مِلَا َراأَْيُت ِمْن ِحْر�صِ َل َي�ْصاأَُلِني َعْن َهَذا احَلِديِث اأََحٌد اأَوَّ
ا ِمْن َقْلِبِه، اأَْو َنْف�ِصِه«)3( فمن كان  ِب�َصَفاَعِتي َيْوَم الِقَياَمِة، َمْن َقاَل: َل اإَِلَه اإِلَّ اهلُل، َخاِل�صً

. ا هلل ومكماًل لتوحيده فهو اأحرى ب�صفاعة النبي خمل�صً
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)1( اأخرجه البخاري برقم )652(، وم�صلم برقم )1914(.
)2( منهاج ال�صنة )21٨/6( بت�صرف.

)3( اأخرجه الن�صائي برقم )3140(.
)4(  اأخرجه الرتمذي برقم )265٨(.

)5(  �صورة لقمان اآية 32.
)6(  اأخرجه البخاري برقم )5974(، ورواه م�صلم برقم )2743(.

ِبيُّ :  »َبْيَنَما  الإخل�س �شبب ملغفرة الذنوب، والدليل حديث اأَِبي ُهَرْيَرَة � َقاَل: َقاَل النَّ  33

َلُه«)1(، قال  َفَغَفَر  َلُه  َف�َصكَر اهلَل  َرُه  خَّ َفاأَ ِرِيِق،  َن �َصْوٍك َعَلى الطَّ َوَجَد ُغ�صْ ِبَطِريٍق،  �ِصي  َرُجٌل مَيْ
�صيخ الإ�صالم ابن تيمية رحمه اهلل: )والنوع الواحد من العمل قد يفعله الإن�صان على وجه يكمل 
فيه اإخال�صه فيغفر اهلل له به كبائر، واإل فاأهل الكبائر كلهم يقولون ل اإله اإل اهلل. كالبغي ِّ 
التي �صقت كلًبا فقد ح�صر يف قلبها من الإخال�ض ما ل يعلمه اإل اهلل فغفر اهلل لها()2(.لأن اهلل 
تعاىل ل يقبل من العمل اإل ما كان خال�صًا وابُتغَي به وجهه، فعن اأبي اأمامة � قال: جاء 
كر ما له؟ فقال ر�صول اهلل  رجل اإىل ر�صول اهلل  فقال: اأراأيَت رجاًل غزا يلتم�ض الأجَر والذِّ
: » ل �صيَء له «، فاأعادها ثالَث مراٍر ويقول ر�صول اهلل : »ل �صيَء له «، ثم قال: »اإّن اهلَل 

ا وابُتِغَي به وجُهه «)3(. ل يقبُل من العمل اإل ما كان له خال�صً
ينقي القلب من القد وال�شد، ويهذب النف�س ويح�شنها من �شيئ ال�شفات، والدليل   44
حديث عبد اهلل بن م�صعود �، عن النبي : » ثالث ل يغل عليهن قلب م�صلم: اإخال�ض 
العمل هلل، ومنا�صحة اأئمة امل�صلمني، ولزوم جماعتهم، فاإن الدعوة حتيط من ورائهم« )4(. 
الإخل�س ينف�س الكروب ويزيل الهموم ويريح النفو�س، والدليل على ذلك قوله تعاىل:   55

ںڻ   ں   ڱ    ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ    گ   {ک  
ج  ڻ  ڻ  ڻ        ۀ  ۀ       ہ  ہ})5(. وحديث الثالثة الذين حب�صتهم �صخرة َفَفرَّ

اهلل عنهم ب�صبب اإخال�صهم هلل عز وجل)6(.
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)1(  اأخرجه البخاري يف كتاب املغازي، باب  برقم )4423(.

ج  بالرجوع ل�صحيح البخاري، اأذُكر ق�صة الثالثة الذين حب�صتهم ال�صخرة َفَفرَّ
اهلل عنهم، واأذُكر ثالث فوائد متعلقة مبو�صوع الدر�ض.

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

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

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

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

3

اأن�ض بن مالك  بالإخل�س يدرك العبد الأجر على العمل الذي يعجز عنه، والدليل حديث   77

�، اأن ر�صول اهلل  رجع من غزوة تبوك فدنا من املدينة، فقال: »اإن باملدينة اأقواًما، 
ما �صرت م�صًيا، ول قطعتم وادًيا اإل كانوا معكم«، قالوا: يا ر�صول اهلل، وهم باملدينة؟ قال: 

»وهم باملدينة، حب�صهم العذر«)1(. 

مما يعين على االإخال�س هلل عز وجل
11 معرفة اهلل عز وجل باأ�صمائه و�صفاته واخلوف منه وتعظيمه.

اأن يبطل الإن�صان عمله  ا ول نفًعا ول ي�صتحقون  22 معرفة اخللق واأنهم �صعفاء ل ميلكون �صرًّ
ال�صالح لأجلهم.

33 معرفة عاقبة الإخال�ض هلل عز وجل يف الدنيا والآخرة.
44 معرفة م�صار الرياء على عمل العبد يف دنياه واأخراه.

55 اخلوف من �صوء اخلامتة؛ لأن املوت ياأتي بغتة.
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)1( القول ال�صديد يف مقا�صد التوحيد �ض129.

11 ُأعّرف اإلخالص لغًة وشرًعا.

ما الدليل على وجوب اإلخالص؟ 22

أذُكر ثالثة أمور تدل على أهمية اإلخالص. 33

أذُكر أربع ثمرات لإلخالص مهمة في نظري. 44

قال الشيخ السعدي: )اعلم أن اإلخاص هلل أساس الدين، وروح التوحيد والعبادة، 
وهو أن يقصد العبد بعمله كله وجه اهلل وثوابه وفضله، فيقوم بأصول اإلميان 
الستة وشرائع اإلسام اخلمس، وحقائق اإلميان التي هي اإلحسان، وبحقوق اهلل، 
وحقوق عباده، مكمًا لها، قاصًدا بها وجه اهلل والدار اآلخرة، ال يريد بذلك رياء 
وال سمعة، وال رياسة وال دنيا، وبذلك يتم إميانه وتوحيده، ومن أعظم ما ينافي 
هذا مراءاة الناس والعمل ألجل مدحهم وتعظيمهم، أو العمل ألجل الدنيا، فهذا 

يقدح في اإلخاص والتوحيد()1(. 



9999  

18

لغًة: ماأخوذ ِمن الروؤية.

�صرًعا: اإظهار ال�صخ�ض العبادة بق�صد اأن يراها النا�ض، فيحمدوه عليها.

ْمَعُة، ماأخوذ من ال�صتماع، وذلك اأن ُي�صِمع النا�ض �صيًئا من  َياِء: ال�صُّ وِمن الرِّ
الطاعة واخلي كِذكر اهلل تعاىل، لكي يثني عليه النا�ض.

، لأن �صاحبه ُيظِهُر اأن العمل هلل، ويخفي يف  رُك اخلفيُّ َياُء: ال�صِّ وي�صمى الرِّ
قلبه اأنه لغي اهلل.

َياُء وخطره َياُء وخطرهالرِّ الرِّ الدرس 
الثامن
عشر

َياِء تعريف الرِّ

تمهيد

اإلخاص هلل وحده عبادة عظيمة لها أثر في الدنيا واآلخرة، ومما يقدح فيها 
ويضادها الرياء والسمعة.
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َن الإن�صاُن �صالَتُه ِلَياُه النا�ُض وُيثنوا عليِه.  1  اأْن يَح�صِّ

ا�ُض.  َق الإن�صاُن ِلُيْثِنَي َعليِه النَّ 2  اأْن يت�صدَّ

َياِء اأمثلة الرِّ

اأَذُكر ثالثة اأمثلة اأخرى للرياء.
..................................................................................................................................   1

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

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

1

رك الأ�صغر.  الرياء حرام، وهو ِمن ال�صِّ
والدليلوالدليل  علىعلى  هذاهذا

11 قــول اهلل تعــاىل:{
.)1({

اِرِيّ � اأَنَّ َر�ُصوَل اهلِل  َقاَل: »اإِنَّ اأَْخَوَف َما اأََخاُف َعَلْيُكُم  ُموِد ْبِن َلِبيٍد الأَْن�صَ 22 حديث حَمْ
َوَجلَّ  َياُء، َيُقوُل اهلُل َعزَّ َغُر َيا َر�ُصوَل اهلِل؟ َقاَل: »الرِّ ْرُك الأَ�صْ َغُر«، َقاُلوا: َوَما ال�صِّ ْرُك الأَ�صْ ال�صِّ
ْنَيا،  الدُّ يِف  ُتَراُءوَن  ُكْنُتْم  ِذيَن  الَّ اإِىَل  »اْذَهُبوا  ْعَماِلِهْم:  ِباأَ ا�ُض  النَّ ُجِزَي  اإَِذا  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َلُهْم 

ُدوَن ِعْنَدُهْم َجَزاًء« )2(. َفاْنُظُروا َهْل جَتِ

َياِء حكم الرِّ

)1( �صورة املاعون الآيات 7-4.
)2( اأخرجه اأحمد)23630(،)23631(، و�صححه الألباين يف �صل�صلة الأحاديث ال�صحيحة )951(.
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ياء للعمل على وجهني: خمالطة الرِّ

َياِء على العمل اأثر الرِّ

الوجه الأول: اأن يكون الري�ء ف اأ�صل العمل

الوجه الث�ين: اأن يكون اأ�صل العمل هلل تع�ىل، ولكن يزيد فيه و�صًف� اأو �صيًئ� لأجل الن��س

مثلمثل اأن يقوم في�صلي من اأجل النا�ض، اأو يت�صدق من اأجل النا�ض، اأو َيذُكُر اهلل من اأجل النا�ض.

ح�ك�م�هح�ك�م�ه هَذا العمُل َفا�ِصٌد ل َيقبُلُه اهلل تعاىل، وذلَك اأنَّ اهلل تعاىل َل يقبُل اْلَعَمَل اإلَّ اإذا كان خال�صًا 

له وحده ل �صريك له.
قال اهلل تعاىل:{ ڎ   ڎ  ڈ  ڈ})1(.

ق هلل فاإذا �صعر مبن يراه زاد يف  ل �صالته، اأو يت�صدَّ مثلمثل اأن ي�صلي هلل فاإذا اأح�ضَّ مبن يراه طوَّ

مقدار ال�صدقة.
ح�ك�م�هح�ك�م�ه له حالتان. 

ُه.  رَّ الالة الأوىل: اأن يكوَن خاِطرًا َعاِر�صًا، فهذا يجب َدْفُعُه، فاإذا دفعه َلْ َي�صُ
الالة الثانية: اأن ي�صتمر َمَعُه فهذا ل يبطُل جميع َعَمِلِه، واإنا يبطل العمل الذي قارنه الرياء.

)1( �صورة الزمر اآية 3.

الطاعة ال�صالمة من ال�صرك
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ياء فيما ياأتي: �ض عالج الرِّ يتلخَّ
ر عظمة اهلل تعاىل وجالله، واأن العبادة يجب اإخال�صها له وحده ل �صريك له. 11 تذكُّ

22 مدافعة الرياء، والجتهاد يف ا�صتح�صار الإخال�ض هلل تعاىل.
بلغوا فلن يغنوا عنه من اهلل �صيًئا، فيرتك  واأنهم مهما  النا�ض لن ينفعوه ب�صيء،  اأن  ر  33 تذكُّ

النظر اإليهم واإىل ثنائهم ومدحهم.
ره باأن اهلل تعاىل ل يقبل العمل ما دام فيه �صيء من ال�صرك. 44 تذكُّ

55 تعويد النف�ض على اإخفاء بع�ض العبادات، وعدم اإظهارها، مثل: قيام الليل، و�صدقة ال�صر.
66 اللجوء اإىل اهلل تعاىل والإحلاح عليه يف الدعاء باأن يعيذك من الرياء، ومما ورد من الدعاء 

َنا اأَْعَلُم، َواأَ�ْصَتْغِفُرَك مِلَا ل اأَْعَلُم«.)1(    يف هذا: »اللُهمَّ اإينِّ اأَُعوُذ ِبَك اأَْن اأُ�ْصِرَك ِبَك َواأَ

)1( اأخرجه البخاري يف الأدب املفرد �ض250)716(، و�صححه الألباين يف التعليق عليه.

َياِء على العمل َياِء على العملاأثر الرِّ اأثر الرِّ

الوجه األول:
أن يكون الرياء في أصل العمل

حكمهحكمه

الوجه الثاني: أن يكون أصل العمل هلل تعالى، 
ولكن يزيد فيه وصًفا أو شيًئا ألجل الناس

عمله َفاِسٌد ال َيقبُلُه اهلل تعالى
احلالة األولى: أن يكوَن خاِطًرا َعاِرًضا، 
فهذا يجب َدْفُعُه، فإذا دفعه لم يضره.

احلالة الثانية: أن يستمر َمَعُه فهذا ال 
يبطُل جميع َعَمِلِه، وإمنا يبطل العمل 

الذي قارنه الرياء
َياِء عالج الرِّ
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ِبيُّ  على اأمته، فالواجب  الرياء نوع من ال�صرك باهلل تعاىل، وهو يحبط العمل؛ ولذلك خافه النَّ
على املوؤمن اأن يخافه على نف�صه، واأن يكون �صديد احلذر منه.

َوَنْحُن    َعَلْيَنا َر�ُصوُل اهلِل  � َقاَل: َخَرَج  ْدِريِّ  اأَِبي �َصِعيٍد اخْلُ فَعْن 
ا ُهَو اأَْخَوُف َعَلْيُكْم ِعْنِدي ِمَن  ُكْم مِبَ اَل، َفَقاَل: »اأََل اأُْخرِبُ جَّ َنَتَذاَكُر امْلَ�ِصيَح الدَّ
ُجُل  الرَّ َيُقوَم  اأَْن   ، ِفيُّ اخْلَ ْرُك  »ال�صِّ َفَقاَل:  َبَلى،  ُقْلَنا:  َقاَل:  اِل؟«  جَّ الدَّ امْلَ�ِصيِح 
ِبيُّ  يخافه  الَتُه، مِلَا َيَرى ِمْن َنَظِر َرُجٍل«)1(، فاإذا كان النَّ ُن �صَ لِّي، َفُيَزيِّ ُي�صَ
ه لهم اخلطاب ابتداًء، فغيهم ممن ل  على اأ�صحابه  وهم الذين وجَّ

ياء. ل ي�صل اإىل منزلتهم اأوىل باأن ُيخاف عليه ِمن الرِّ

َياِء الخوُف من الرِّ

)1( اأخرجه اأحمد 354/17)11252(، وابن ماجه برقم)4204(، وح�صنه الألباين يف �صحيح اجلامع )2607(.

رك اخَلِفي؟2 ِبيُّ  ال�صِّ َر النَّ اأ   مباذا َف�صَّ

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

رِك اخَلِفي؟ َياَء ِبال�صِّ ِبيُّ  الرِّ ى النَّ ب   ملاذا �َصمَّ

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

اأ�صد خوًفا مم�صوح العين

يح�صنها 
بطول القيام 
والطماأنينة 
ونحو ذلك

الكذاب

�صمي خفيًّا 
لأنه عمل 

قلبي ل يعلمه 
اإل اهلل



)1( اأخرجه م�صلم برقم )2642(.  104104
)2( جمموع فتاوى �صيخ الإ�صالم ابن تيمية 174-173/23.

ياِء ترُك االأعماِل ال�ضالحة َخوًفا ِمن الرِّ
َل هذا  قد ياأتي ال�صيطاُن اإىل امْلُ�ْصِلِم فيوِهُمُه اأنه ُيراِئي الآَخريَن ليبعده َعن العمِل ال�صالح، فاإذا َح�صَ
ياِء.  جيِم، ول يرتِك الَعَمَل ال�صالح؛ َخوًفا ِمن الرِّ َفْلَيْدَفْعُه امْلُ�ْصِلُم عن نف�صه، وْليتعوْذ باهلِل ِمن ال�صيطاِن الرَّ

ُأبّي أثر الرياء على العمل. 11

ما عالج الرياء؟ 22

ُأبّي حكم ما يأتي، مع بيان السبب. 33

ة الظهر خوًفا من الرياء. اأ   طالب ترك ُسنَّ  

ب    شاب صام ليمدحه الناس.  

ياء اأن يعمل امل�صلم عماًل يخل�ض فيه هلل عز وجل، ويطلع عليه بع�ض النا�ض، فيثنون به عليه،  لي�ض ِمن الرِّ
ْيَت  فيفرح بف�صل اهلل ورحمته، وي�صتب�صر بذلك، والدليل: حديث اأَِبي َذرٍّ � َقاَل: ِقيَل ِلَر�ُصوِل اهلِل : اأََراأَ

ا�ُض َعَلْيِه؟ َقاَل: »ِتْلَك َعاِجُل ُب�ْصَرى امْلُوؤِْمِن«.)1( ، َوَيْحَمُدُه النَّ ْيِ ُجَل َيْعَمُل اْلَعَمَل ِمَن اخْلَ الرَّ

ياِء مما ال يدخل في الرِّ

َحى اأو  الِة ال�صُّ َة رحمه اهلل: )َمن كاَن َلُه ِوْرٌد م�صروٌع ِمْن �صَ قال �صيُخ الإ�صالِم ابُن َتْيِميَّ
لِّيِه َحْيُث َكاَن، ول َيْنَبِغى َلُه اأن َيَدَع ِوْرَدُه امل�صروَع لأَْجِل َكْوِنِه َبنْيَ  ُه ُي�صَ ِقَياِم َلْيٍل اأو غِي ذلَك فاإنَّ
ياِء وُمْف�ِصَداِت  ا هلِل- َمَع اجتهاِدِه يف �صالَمِتِه ِمَن الرِّ النا�ِض- اإَِذا َعِلَم اهلُل ِمْن َقْلِبِه اأنُه َيفَعُلُه �ِصرًّ
ِد َزْعِمِه اأنَّ َذلَك ِرَياًء َفَنْهُيُه َمْرُدوٌد َعَلْيِه... والأْعَماُل  َجرَّ الإْخال�ِض... وَمْن َنَهى َعْن اأَْمٍر َم�ْصُروٍع مِبُ

َياِء، َبْل ُيوؤَْمُر ِبَها، َوِبالإِْخاَل�ِض ِفيَها()2(. امْلَ�ْصُروَعُة َل ُيْنَهى َعْنَها َخْوًفا ِمن الرِّ



105105  
)1( �صورة الزمر اآية 11.

)2( اأخرجه البخاري برقم )1(، وم�صلم برقم )1907(.

�ُضروط َقبوِل الِعَباَدِة
ل يقبل اهلل تعاىل عماًل للم�صلم اإل اإذا توفر فيها �صرطان هما:

الإخال�ُض هلل تعالى 11
.)1({ اأ قول اهلل تعاىل: {

اِت،  يَّ ِبالنِّ ا الأَْعَماُل  َ  يقول: »اإنَّ � قال: �صمعُت ر�صول اهلل  اِب  طَّ ْبِن اخْلَ ب عن ُعَمَر 
ا ِلُكلِّ اْمِرٍئ َما َنَوِى«.)2( َ َواإنَّ

�ُضروط َقبوِل الِعَباَدِة�ُضروط َقبوِل الِعَباَدِة19
الدرس 

التاسع
عشر

تمهيد

ال يكون اإلنسان موحًدا هلل عز وجل حق توحيده، حتى يخلص هلل تعالى 
في أقواله وأعماله، بأن يريد بأعماله الصاحلة وجه اهلل تعالى، والبد من شرط 

آخر كي تقبل طاعته، فما شروط قبول العبادة؟
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 )3({ ت�صمن قول اهلل تعاىل:{
�صرطي قبول العمل اأُو�صح ذلك.

التو�صيحم� يدل عليه من الآية الكرميةال�صرط

الإخال�ُض

املُتابعُة

)1( �صورة الأحزاب اآية 21.
)2( �صبق تخريجه �ض )63(.

)3( �صورة الكهف اآية 110.

 املَت�بعُة لر�صول اهلل 22
ِة النبيِّ  من غي زيادة عليها ول نق�صان. والمراد بهاوالمراد بها اأن يكون العمل موافًقا ل�ُصنَّ

الدليل عليهاالدليل عليها

Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á} :اأ قول اهلل تعاىل
 .)1({ÒÑÐÏ

ِبيَّ  قاَل: »َمْن اأَْحَدَث يف اأَْمِرَنا  ِبيِّ  اأَنَّ النَّ ب حديث اأمِّ املوؤمننَي َعاِئ�َصَة  َزْوِج النَّ

.)2( » «، ويف روايٍة: »َمْن َعِمَل َعَماًل َلْي�َض َعَليِه اأَْمُرَنا َفُهَو َردٌّ َهَذا َما َلْي�َض ِفيِه َفُهَو َردٌّ

اأن�صاأ وابتدع

في �صرعنا وديننا مردود على �صاحبه
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�ُضروط َقبوِل الِعَباَدِة�ُضروط َقبوِل الِعَباَدِة

اإلْخالُص هلل تعالى٫٫٫: إفراد اهلل 
بالطاعات فتكون طاعته هلل وحده ال 

شريك له.

املَتابعُة لرسول اهلل ، واملراد بها: أن 
ِة النبيِّ  من غير  يكون العمل موافقا لُسنَّ

زيادة عليها وال نقصان.

اأق�ضام النا�س في تحقيق �ُضروط َقبوِل الِعَبادِة

ِبُع الق�صُم الأوُل: الُمتَّ
المحقق  هو  وهذا   ، النبي  ة  ب�صنَّ ك  وتم�صَّ له،  �صريك  ل  وحده  عبادته هلل  اأخل�ض  الذي  وهو: 

ل�صرطي َقبوِل الِعَباَدِة.

النا�ُض في تحقيق �ُصروط َقبول الِعَباَدِة ثالثة اأق�صام:

الق�صُم الث�ني: الُمْبَتِدُع
وهو: الذي اأخل�ض عبادته هلل وحده ل �صريك له، ولكنه خالف ال�صّنة في عبادته، فاأحدث في العبادة 
اأمرًا من عنده لي�ض في دين اهلل تعالى، فهذا قد حقق ال�صرط الأول لقبول العبادة وهو الإخال�ض، 

ولكنه خالف ال�صرط الثاني وهو المتابعة، فعبادته غير �صحيحة.

الق�صُم الث�لُث: الُم�ْصِرُك
وهو: الذي َعَبَد اهلل تعالى، وَعَبَد معه غيره، فهذا م�صرك ل ت�صح منه العبادة اأ�صاًل، ولم يتحقق 

فيه ال�صرطان لإ�صراكه ومخالفته للنبيِّ  في اأ�صِل ِديِنِه، وهو التوحيد.
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ما شروط َقُبوِل اْلَعَباَدِة؟ 11

ِقيِق ُشُروِط َقُبْوِل الِعباَدة؟ اِس ِفي َتْ ما أْقساُم النَّ 22
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قال الشيخ ابن عثيمني رحمه اهلل تعالى: )املتابعة ال تتحقق إال إذا كان العمل 
موافًقا للشريعة في أمور ستة:

ا فهي بدعة  األول: السبب، فإذا تعبد اإلنسان هلل عبادة مقرونة بسبب ليس شرعّيً
مردودة على صاحبها، مثال ذلك أن بعض الناس يحيي ليلة السابع والعشرين من 
رجب بحجة أنها الليلة التي عرج فيها برسول اهلل ، فالتهجد عبادة ولكن ملا 

قرن بهذا السبب كان بدعة.
الثاني: اجلنس، فا بد أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها فلو تعبد 
إنسان هلل بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة، مثال ذلك أن يضحي رجل 
بفرس، فا يصح أضحية؛ ألنه خالف الشريعة في اجلنس، فاألضاحي ال تكون إال 

من بهيمة األنعام، اإلبل، البقر، الغنم.
الثالث: الَقْدر، فلو أراد إنسان أن يزيد صاة على أنها فريضة فنقول: هذه بدعة 
غير مقبولة ألنها مخالفة للشرع في الَقْدر، ومن باب أولى لو أن اإلنسان صلى 

الظهر مثًا خمسا فإن صاته ال تصح باالتفاق.
ثم  رأسه،  ثم مسح  بغسل رجليه،  فبدأ  توضأ  أن رجًا  فلو  الكيفية،  الرابع: 

غسل يديه، ثم وجهه فنقول: وضوءه باطل؛ ألنه مخالف للشرع في الكيفية.
اخلامس: الزمان، فلو أن رجًا ضحى في أول أيام ذي احلجة فا تقبل األضحية 

ملخالفة الشرع في الزمان.
السادس: املكان، ومن األمثلة لو أن رجًا أراد أن يطوف فوجد املطاف قد ضاق 
ووجد ما حوله قد ضاق فصار يطوف من وراء املسجد فا يصح طوافه ألن مكان 

الطواف البيت()1(.

)1( الإبداع يف كمال ال�صرع وخطر البتداع موقع ال�صيخ العالمة حممد العثيمني.
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نيا بعمِل االآِخرِة20 نيا بعمِل االآِخرِةاإرادُة الدُّ اإرادُة الدُّ
الدرس 
العشرون

تمهيد

قال رسول اهلل : »ما ذئبان جائعان ُأرسا في غنم بأفسد من حرص المرء 
على المال والشرف لدينه«)1(.

اهلل  وجه  بها  يراد  التي  ال�صاحلة  الأعمال  امل�صلم  يعمل  اأن  هو:  الآِخرِة  بعمِل  نيا  الدُّ باإرادِة  المراد 
والدار الآخرة، ل يريد بذلك ثواب اهلل تعاىل، واإنا يريد ماًل اأو جاًها اأو منزلًة اأو وظيفًة يف الدنيا.

اأمثلة ذلك:
1   تعلم العلم ال�صرعي؛ ملجرد احل�صول على الوظيفة.

2  حج بيت اهلل تعاىل نيابة عن اأحد؛ ملجرد احل�صول على املال.
3  اجلهاد يف �صبيل اهلل تعاىل؛ ملجرد احل�صول على الغنيمة.

يجتمع املرائي ومن اأراد بعمله الدنيا يف: اأن كالًّ منهما ل يق�صد بالطاعة وجه اهلل والدار الآخرة.
ويفرتقان يف: اأن املرائي يريد ثناء النا�ض، ومن اأراد بعمله الدنيا يريد: املال اأو اجلاه ونحوهما.

نيا بعمِل االآِخرِة المراد باإرادِة الدُّ

َياِء نيا بعمِل االآخرة وبين الرِّ مقارنة بين اإرادة الدُّ

)1( اأخرجه الرتمذي يف كتاب الزهد، باب حدثنا �صويد برقم )2376( واأحمد يف م�صنده ج3 �ض456
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)1( �صورة هود الآيتان 16-15.
)2( اأخرجه اأحمد برقم )٨457(، واأبو داود برقم )3664(، وابن ماجه برقم )252(، و�صححه ابن حبان برقم )7٨(. 

اأُقارن بني الرياء واإرادة الدنيا بعمل الآخرة من خالل اجلدول الآتي:

وجه الختلفوجه التف�قاملج�ل

الرياء

اإرادة الدنيا بعمل الآخرة

1

ل يجوز للم�صلم اأن يعمل �صيًئا من الأعمال ال�صاحلة ل يريد بذلك اإل جمرد املطامع الدنيوية؛ بحيث 
يكون ر�صاه و�صخطه معلَّقا مبا ُيعطاه ِمن الدنيا، دون التفات اإىل احلياة احلقيقية، وهي احلياة الآخرة.

من اأراد الدنيا بعمل الآخرة فاإنه يعاقب على ذلك يف الآخرة بعقوبات، منها: 
11  حبوط العمل وعذاب النار

قال اهلل تعاىل:  ﴿ڃ  ڃ ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ    
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑک  

ک   ک  ک  گ       گ  گ  گ  ڳ        ڳ﴾.)1(
22  احلرمان من دخول اجلنة

ُيْبَتَغى  ا  مِمَّ ِعْلًما  َتَعلََّم  »َمْن  قال:    بيَّ  النَّ اأن   � ُهَرْيَرَة  اأبي  عن   
ْنَيا، َلْ َيِجْد َعْرَف  ا ِمَن الدُّ يَب ِبِه َعَر�صً ِبِه َوْجُه اهلِل، ل َيَتَعلَُّمُه اإِل ِلُي�صِ

ِة َيْوَم اْلِقَياَمِة«)2(. نَّ اجْلَ

نيا بعمِل االآِخرِة حكم اإرادِة الدُّ

نيا بعمِل االآِخرِة عقوبة من اأراد الدُّ

يريد بعمله ال�صالح 
ثواب الدنيا كالمال

نعطيه من الدنيا ما 
اأراد اإذا �صاء اهلل 

�صبحانه ذلك

ل ينق�صون

ِريَحَها

بَطل
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33  اخليبِة واخل�صارِة يف الدنيا والآخرة

َوَعْبُد  يَناِر،  الدِّ َعْبُد  »َتِع�َض  َقاَل:    النِبيَّ  اأن   � ُهَرْيَرَة  اأَِبي  فعن   
َتِع�َض  �َصِخَط،  ُيْعَط  َلْ  َواإِْن  َي،  َر�صِ اأُْعِطَي  اإِْن  ِة،  اخَلِمي�صَ َوَعْبُد  ْرَهِم،  الدِّ
�َصِبيِل  َفَر�ِصِه يِف  ِبِعَناِن  اآِخٍذ  ِلَعْبٍد  اْنَتَق�َض، ُطوَبى  َفاَل  َذا �ِصيَك  َواإِ َواْنَتَك�َض، 
ٍة َقَدَماُه، اإِْن َكاَن يِف احِلَرا�َصِة، َكاَن يِف احِلَرا�َصِة،  اهلِل، اأَ�ْصَعَث َراأْ�ُصُه، ُمْغرَبَّ
َذْن َلُه، َواإِْن �َصَفَع َلْ  َذَن َلْ ُيوؤْ اَقِة، اإِِن ا�ْصَتاأْ اَقِة َكاَن يِف ال�صَّ َواإِْن َكاَن يِف ال�صَّ

ْع«.)1( ُي�َصفَّ
ول  ير�صى  ل  والدرهم،  الدينار  لأجل  ال�صالح  العمل  يعمل  لكونه  وغيه؛  للدينار  عبًدا  ي  و�صمِّ
ال�صرك  يف  وقع  فقد  حاله  هذه  كانت  ومن  اهلل.  لغي  و�صخطه  ر�صاه  ف�صار  لأجلهما،  اإل  ي�صخط 

الأ�صغر املنايف لكمال التوحيد الواجب، وقد ا�صتحق التعا�صة واخل�صارة بدعاء النبي  بذلك.

يجوز ملن توىل بع�ض الأعمال ال�صاحلة ـ كتعليم القراآن الكرمي، وتدري�ض العلم ال�صرعي ـ اأن 
ياأخذ ما تدفعه الدولة ِمن الرواتب ملن توىل هذه الوليات ال�صرعية؛ ملا يف ذلك من الإعانة على 

ين واإقامة ال�صرائع، ول يعد ذلك من اإرادة الدنيا بعمل الآخرة، مادام اأن نيته هلل. ِرفعة الدِّ
ِبيَّ  قال: »اإنَّ اأََحقَّ َما اأََخْذُتْ  ا�ٍض  اأَنَّ النَّ ومما يدل على ذلك: حديث عبد اهلل بن َعبَّ

عليه اأَْجًرا ِكَتاُب اهلِل«)2(.
)1( اأخرجه البخاري برقم )2٨٨7(.
)2( اأخرجه البخاري برقم )5737(.

اأَ�صتخرج فائدًة من قوله  يف احلديث ال�صابق )يف �صبيل اهلل...(.

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

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

حكم اأخذ االأجرة على االأعمال ال�ضالحة

2

النقد من الذهبهلك و�صقى 

موؤخرة الجي�ض

ثوب الخزِّ اأو ثوب 
�صوف فيه خطوط

�صير اللجام

النقد من 
الف�صة

اأ�صابته �صوكة
متفرٌق �صعر راأ�صه

تعثر عليه كلُّ 
اأمر يق�صده

حماية الجي�ض

ل يقدر اإخراجها 
بالمنقا�ض

اأ�صهر اأ�صجار الجنة 
والمراد هنا: الدعاء له 

بالجنة.
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نيا بعمِل االآِخرِة  نيا بعمِل االآِخرِة عقوبة من اأراد الدُّ عقوبة من اأراد الدُّ

احلرمان من دخول اجلنةحبوط العمل وعذاب النار

اخليبِة واخلسارِة في الدنيا 
واآلخرة

العمل في االأعمال ال�ضرعية
ي�صرع تويلِّ الأَْكَفاِء لالأعمال ال�صرعية، مثل: تويل الق�صاء، والإفتاء، واإمامة امل�صجد، والأذان، 
وتدري�ض القراآن الكرمي والعلوم ال�صرعية، وقد يجب على الكفء تويل عمل من الأعمال، وذلك اإذا 

ل يوجد َمن هو اأهل لتويل ذلك العمل، وكانت احلاجة اإليه ما�صة.
وعلى َمن توىل ذلك مراعاة ما ياأتي:

1 الجتهاد يف ت�صحيح النية، واإخال�صها هلل تعاىل.

َة القيام بفر�ض الكفاية؛ لأن تويل هذه الأعمال فر�ض كفاية على امل�صلمني؛  2 اأن ي�صتح�صر ِنيَّ

لأن اأمورهم ل ت�صلح بدونها.
3 الإح�صان يف هذا العمل، واإتقانه على الوجه امل�صروع.

ما حكم إرادة اإلنسان بعمله الدنيا؟ مع الدليل. 11

ما الفرق بي الرياء، وإرادة اإلنسان بعمله الدنيا؟ 22
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قال الشيخ السعدي رحمه اهلل:
)وأما العمل ألجل الدنيا وحتصيل أغراضها:

فإن كانت إرادة العبد كلها لهذا املقصد، ولم يكن له إرادة لوجه اهلل والدار اآلخرة، 
فهذا ليس له في اآلخرة من نصيب.

كان ضعيف  ولو  املؤمن  فإن  مؤمن،  من  يصدر  ال  الوصف  هذا  على  العمل  وهذا 
اإلميان، ال بد أن يريد اهلل والدار اآلخرة.

وأما من عمل العمل لوجه اهلل وألجل الدنيا، والقصدان متساويان أو متقاربان، 
فهذا وإن كان مؤمنا فإنه ناقص اإلميان والتوحيد واإلخاص، وعمله ناقص لفقده 

كمال اإلخاص.
ا، ولكنه يأخذ على عمله  تاّمً وأما من عمل هلل وحده وأخلص في عمله إخاًصا 
ين، كاجلعاالت التي جتعل على أعمال اخلير،  ُجعًا ومعلوًما يستعني به على العمل والدِّ
وكاملجاهد الذي يترتب على جهاده غنيمة أو رزق، وكاألوقاف التي ُتجعل على 
املساجد واملدارس والوظائف الدينية ملن يقوم بها، فهذا ال يضر أخذه في إميان العبد 
ين وقصد أن يكون ما حصل له  وتوحيده؛ لكونه لم يرد بعمله الدنيا، وإمنا أراد الدِّ

ين. معينـًا له على قيام الدِّ
ولهذا جعل اهلل في األموال الشرعية كالزكوات وأموال الفيء وغيرها جزًءا كبيًرا ملن 

يقوم بالوظائف الدينية والدنيوية النافعة، كما قد عرف تفاصيل ذلك.
فهذا التفصيل يبني لك حكم هذه املسألة كبيرة الشأن ويوجب لك أن ُتنزل األمور 

منازلها، واهلل أعلم()1(.

)1( القول ال�صديد يف مقا�صد التوحيد �ض130.






