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ٱ ٻ ٻ                                                                                                              

 يسر موقع مرياث األنبياء أن يقدم لكم

 :يًلا لدرٍس من سلسلة دروس بعنوانتسج

 

 

 

 

- حفظه اهلل تعاىل-
 
 

 -بحانه وتعاىلس-مبسجد عدي بن حامت مبنطقة دمياء بدولة الكويت، نسأل اهلل 

 .أن ينفع به اجلميع
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رشور  بِْسم اهلل الرمحن الرحيم، إن احلمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من

سيئات أعاملنا، من هيده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال أنفسنا و

 ا عبده ورسوله، حممد  اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن 

  :أما بعد
، أن -عز وجل- الرمحن، عىل جهوده يف املسجد، وأسأل اهلل فنشكر فضيلة الشيخ صباح عبد

 .يوفقنا وإياه لكل خري

التي ينبغي عىل كل مسلٍم  وضوع الشك أنه من أهم املوضوعات،هذا امل :إخواني يف اهلل 

ومسلمة أن يتقنها، وأن يتعلَّمها وأن يعمل هبا، ألهنا هي السبيل األعظم للنجاة يوم القيامة، 

أن  -سبحانه وتعاىل- من النريان، نسأل اهلل -عز وجل- كلنا يريد أن ينجيه اهللوكلنا يريد اجلنَّة، 

 .جيعلنا وإياكم من أهل اجلنان

رق التي تؤدي إىل جنان رب العاملني فنعمل هبا، والبد من معرفة الطرق فالبد من معرفة الط 

 .التي تؤدي إىل النريان فنحذرها ونبتعد عنها

مه العبد لنفسه يوم القيامة هو   أعظم أعامل أهل اجلنة وأفضل احلسنات، وأفضل ما يقدِّ

ويناقضها أو ينقصها،  إحسانه للتوحيد، العمُل بالعقيدة الصحيحة، اجتناب ما خيالفها ويضادها

ا من اهلل قها فإنه يضمن وعد  ال يكون من أ -سبحانه وتعاىل- فإذا جاء هبذه العقيدة العظيمة وحقَّ

ا فيها، بل إن مآله إىل جنان رب  .بحسب عمله تكون منزلته ،العاملني أهل النار خالد 
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عند  ال يكون مقبوال -إخواين يف اهلل-فهذه العقيدة من أمهيتها أن هبا يصح العمل، العمل  

حتى حتقق التوحيد والعقيدة، ختيَّل تأيت إىل املسجد تصيل الصلوات  -سبحانه وتعاىل- اهلل

 !، ملاذا؟ئ اتزكي، وتتصدق ثم ال ينفعك ذلك شياخلمس مجاعة، تصوم النهار، تقوم الليل، 

عملك هذا ملا وقعت فيه من اخللل يف االعتقاد، وملا وقعت فيه من الرشك األكرب فحبِط  

 -عز وجل- منا نأيت نصيل، كيف يقبل اهلل -عز وجل- خطورته، فالعمل إذا أردنا أن يتقبله اهلل

 ؟وعباداتنا كلها ،ا، زكاتنا، وحجناصيامن -عز وجل- هذه الصالة؟ كيف يقبل اهلل

مث    ىث      يت  جث           ىتيئ   جب      حب  خب      مب  ىب  يب  جت  حت    خت      متژ  :-وتعاىلسبحانه  –يقول املوىل 

  ١١١: الكهف ژيث  حج    مج  جح  مح  جخ  حخ    مخ  جس  حس   

 -عز وجل- إذا أردت اهلل أن يقبل عملك فاعمل هبذين الرشطني، رشطني هبام يقبل اهلل 

 :العمل

، إذا  ، تأيت تصيل تريد وجه اهلل، ال تصيل رياء  -عز وجل –اإلخالص هلل : أوهلما  وال سمعة 

استعنت تستعني باهلل وحده، إذا توكلت تتوكل عىل اهلل وحده، إذا ذبحت تذبح هلل وحده، إذا 

كل أمر حيبه اهلل ويرضاه من األعامل واألقوال ظاهرة وباطنة ال جيوز نذرت فالنذر هلل وحده، 

عليه -قال  ،فإن رصفتها لغريه وقعت يف الرشك، -سبحانه وتعاىل-رصفها إال هلل الواحد 

َك فِيِه َمعِ َمْن »: -عز وجل- يقول اهللالقديس يف احلديث  -صالة والسالمال ي َعِمَل َعَمال  َأرْشَ

َكهُ  ي َتَرْكتُُه َورِشْ  - ملا وقعت فيه من الرشك باهلل ،ويرتك عملك ،يرتكك -عز وجل- اهلل «َغرْيِ

ووقعوا   املرشكني الذين ما حققوا التوحيدأن أعامل  -عز وجل- أخرب املوىل، -سبحانه وتعاىل
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 د يف الريح الشديدة ويف العاصفة،تذهب كام يذهب الرما أعامهلم هباء منثور ؛ك األكربيف الرش

 !؟ءجاءته ريٌح شديدة هل يبقى منه يش يف األرض ثم اختيل رماد  

    ۆئ   ۇئى  ائ         ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ   ىې  ې  ې       ېژ : -عز وجل- قال 

   ١١: إبراهيم ژ     ېئۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ

ٿ  ٿ  ٹ  ژ : -عز وجل- بسبب أنه ما حقق التوحيد وقال اور  منث تذهب األعامل هباء  

هذه يف  ،٣ - ٢: الغاشية ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ    ڦ   ژ  السورة التي نحفظها، ١: الغاشية ژٹ  

 -عز وجل- لكنها ملا كانت لغري اهلل ،وختشع ،وتتعب ،وتنصب ،تعمل ؛الظاهر صفاٌت حسنة

للنَّار  -عز وجل- ملاذا أصالها اهلل ،٤: الغاشية ژڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ژ  :بعد ذلك -عز وجل-قال اهلل 

  .-سبحانه وتعاىل-ققت التوحيد هلل ألهنا ما ح احلامية؟

كثرٌي من  ،تصحيح العقيدة ،أشد االهتامم ومسلمة أن هيتم هبذا البابفالبد عىل كل مسلٍم 

لكنه جيهلها وال يعلمها، ، ألكربوتكون من الرشك ا اس يقع يف أموٍر هي من الرشكيات،الن

ب إال بسب هذه األعامل املهالك واملوبقات ما الذي أورده إىل أن وقع يف مثل وهذا سبب وقوعه،

ول أن ال حيا ال حياول أن يرفع عن نفسه اجلهل، إال بسبب ابتعاده عن العلم ،رضاه باجلهل

ال حياول أن يتعلم أهم األمور وأعظمها أال وهو  ،يئ اش -سبحانه وتعاىل -علم يف دين اهلل يت

 .التوحيد

 !تأخرينمن املتقدمني وامل -سبحانه وتعاىل-كم ألف العلامء من الكتب يف توحيد اهلل  

 .اجتناب ما يناقضه ،تصحيحه ،ألمهية هذا الباب، التوحيد واالعتقاد كثرية   افوا كتب  ألَّ  
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ويذبح  احلجاج،اهلل بن جدعان وكان يطعم  ملا ُذكر عبد -ريض اهلل تعاىل عنها-قالت عائشة  

  ؟هل ينفعه ذلك يا رسول اهلل: إلبل، وهذا عمٌل يف الظاهر صالح، فقالتئة من اايف اليوم م

ااَل، َيا َعائَِشةُ » :قال ْ َيُقْل َيْوم  ُه ََل ينِ  :، إِنَّ َل يكن من أهل  «َربِّ اْغِفْر ِِل َخطِيئَتِي َيْوَم الدِّ

ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ژ  ئ اشيوَل يكن من أهل اإلسالم، فذهب عمله وَل ينفعه ذلك ، التوحيد

 .ا؛ ألنه ما حقق التوحيدء  منثور  يذهب هبا ،٢٣: الفرقان ژڃ  ڃ   ڃ  چ 

عليه الصالة -خرهم نبينا أهنم من أوهلم إىل آ نجد -سبحانه وتعاىل-إذا نظرنا إىل رسل اهلل 

يعلمون  مأهن ،التوحيد "ال إله إال اهلل" وامهم إىلون بدعوة أقءوهم أول ما يبد -والسالم

ولن ، أن اإلنسان إذا ما جاء بالتوحيد لن يسلم، ويف كتبهم املنزلة، وأخربوا وقرروا يف كالمهم

 .ينجو

بأن ينذر  -عز وجل-ا صعد عىل الصفا حني أمره اهلل أول م -عليه الصالة والسالم-نبينا  

جم كلمة  تدين لكم هبا العرب وتدفع لكم هبا الع "ال إله إال اهلل" قولوا :عشريته األقربني قال

ا ، أتريد أن نرتك ما وجدننائأتريد أن نرتك ملة آبا ،ا أهلذا مجعتناتب  :  فقال كفار قريش ،اجلزية

  .ناءأقوامنا وآباوألفينا عليه 

تعد عن التوحيد هلك مع ومن عصاه واب ا،نج -عليه الصالة والسالم-فمن أطاع الرسول 

چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ     ڍ    ڍ   ژ:  يف قصصهم أول ما يأتون يقولون ألقوامهم االرسل مجيع  ، اهلالكني

  .كلهم ٣٢: المؤمنون ژ  ڌڌ

  ٣٢: المؤمنون ژ  ڌڇ  ڇ  ڇ     ڍ    ڍ  ڌ   چ  ڇ  ژ  :نوح ملا ُأرسل إىل قومه قال هلم
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ا ، وموسى، وعيسى ،وإبراهيم، وهود ،صالح چ  ژ يدعون أقوامهم إىل التوحيد الرسل مجيع 

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ژ  ،٣٢: المؤمنون ژ  ڌڇ     ڇ  ڇ  ڇ     ڍ    ڍ  ڌ

  .٣٣: النحل ژ  ڇڇ

الته -عليه الصالة والسالم-نبينا  -وهو عىل فراش املوت ، دعوُته كلها يف التوحيد ومكمِّ

َُذوا  َوالنََّصاَرى اْليَُهودِ   َعىَل َلْعنَُة اهللِ» :ثم يفيق فيقول، ُيغشى عليه -عليه الصالة والسالم اختَّ

 .ز عىل التوحيد وعىل أمهيتهوهو يف هذه احلال يركِّ  »ُقبُوَر َأْنبِيَائِِهْم َمَساِجدَ 

يذهب إىل  جتد من إذا نظرنا إىل أحوال جمتمعاتنا بسبب البعد عن العلم وانتشار اجلهل  

، ، جتد من حيلف بغري اهلل، جتد من يذبح لغري اهلل، جتد من يضع التامئمافنيرَّ السحرة وإىل الع

عىل كل  فالبد، ج عىل مجلٍة منهانا نعرِّ لَّ لع -إن شاء اهلل- ذلك من أنواع وصور الرشك التي وغري

ز عىل هذا اجلانب العظيم  :أليب ّذر -عليه الصالة والسالم-ل  النبي قا، مسلٍم ومسلمة أن يركِّ

ِق » يِّئَةَ  َوَأْتبِعِ ، ُكنَْت  َحيْثاَُم  اهللَ اتَّ ر  يف أبو ذ: فقال  «َحَسنٍ  بُِخُلٍق  النَّاَس  َوَخالِِق ، ََتُْحَها احْلََسنَةَ  السَّ

ولكن هل  هذه الكلمة التي نرددها كثريا «؟ اهللُ إاِلَّ  إَِلهَ  اَل  احْلََسنَاِت  َأِمنَ  اهللِ َرُسوَل  َيا»رواية أمحد 

  ؟هل أتينا برشوطها ومقتضياهتا ؟عرفنا معناها

 «احْلََسنَاِت  َأْحَسنُ  ِهَي :  َقاَل  ؟ اهللُ إاِلَّ  إَِلهَ  اَل  احْلََسنَاِت  َأِمنَ  اهللِ  َرُسوَل  َيا»: قال

 -يف رجلٍ  السننعند أمحد وأصحاب ، اهلل بن عمرو بن العاص حديث عبدلذلك جاء يف 

ن ووكان له تسعة وتسع جيء هبذا الرجل -أن التوحيد نفعهوكيف  انظر إىل قصة هذا الرجل

، وهو ليس له سجل وال سجالن وال ثالث، من الذنوب، السجل الواِحد ميلء بالذنوب سجال
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ن، فينظر عن يمينه فال يرى إال السجالت، وينظر عن شامله فال يرى إال وإنام تسعة وتسع

 َيا اَل  َفيَُقوُل  ،احْلَافُِظونَ  َكتَبَتِي َأَظَلَمَك »: له فيقال وجهه فإذا بالنار،تلقاء السجالت، وينظر 

 :ال جمال لإلنكار، كل يشء يشهد عليك يوم القيامة، فيقول اهلل أو يقال له، يعرتف بذنوبه «َربِّ 

! فضل اهلل واسع ألهل التوحيد، ما هذه احلسنة؟ ،اليوم شيئا إن لك عندنا حسنة وإنك لن تظلم

بطاقة، جيء بامليزان، فُوضعت السجالت التسعة والتسعني يف كِفة من كفتي امليزان، وُأخرج له 

ق التوحيد، ليس املسألة مسألة قول، إنام قول،  "إال اهللال إله "هذه البطاقة مكتوٌب فيها  حقَّ

يف كفة من كفتي " ال إله إال اهلل"عل بام يضاد هذه الكلمة، فُوضعت وعمل، واعتقاد، وال تف

، "ال إله إال اهلل" عني يف الكفة األخرى، فطاشت هبنامليزان، ووضعت السجالت التسعة والتس

  .اجلنةفغفر اهلل له وأدخله 

 .أن يميتنا وإياكم عىل التوحيد -لعز وج-نسأل اهلل       

 من أعظم احلسنات، وخلطورة الرشك الذي هو ضد التوحيد كانوألمهية هذا التوحيد كان 

چ    چ  ژ  ،١٣: لقمان ژڦ  ڄ    ڄ  ڄ   ڦڤ  ڤ  ڦ  ڦژ  :أعظم السيئات، قال لقامن البنه

ے  ۓ  ژ  ، ٢٢: المائدة ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ڌچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ

  ٣٦: الزمر ژۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ

فالرشك الذي هو ضد التوحيد، ملا كان التوحيد أفضل احلسنات وأفضل األعامل، كان 

؛ لذلك كان األنبياء مع شدة -انه وتعاىلسبح-الرشك أخطر األعامل، وأعظمها إثاَم عند اهلل 

 .أنفسهم من الوقوع يف الرشكن عىل خيافو توحيدهم
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أنا أتعلم  ،حيدل أنا أعرف التوأنك ال تتكل عىل اجلهل، ال تقُ  :ةخوإيا  اهذا يعطينا درًس

ا ما عرفته ودرسته كيف إذ ،ال! املسلمني، لن أقع يف الرشكالتوحيد، أنا مع املوحدين، أنا مع 

 !؟وكيف تبتعد عنه! ؟حتذر منه

له  -عز وجل-الذي يلقب إمام احلنفاء، إمام املوحدين، وشهد اهلل  -عليه السالم-إبراهيم 

 -عز وجل-شهد اهلل  ،١٢١: النحل ژٿ  ٹ    ٹ         ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ژ  :كانبأنه 

جاء وقومه يعبدون األصنام  ،إبراهيم الذي كرس األصنام بيده والبعد عن الرشك، له بالتوحيد

ا -ليه الصالة والسالمع-فكرسها بيده   وبامذا يف قومه وأمته، ماذا كان يدعو؟ وهو كان وحيد 

  ؟-سبحانه وتعاىل-كان يسأل اهلل 

يا رب : يدعو اهلل ،٣٦: إبراهيم ژڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ژ  :ويقولهو يكرسِّ األصنام بيده 

أبنائي ومن يتبعني عن عبادة األصنام، خياف عىل نفسه من أبعدين عن عبادة األصنام، وأبعد 

 !؟وكيف ال نخاف أن نقع فيه !؟نحن فكيف ال نخافه، الرشك

إذا كان  "!؟البالء بعد إبراهيممن يأمن " :يقول -رمحه اهلل- يقول العلامء إبراهيم التيمي 

عبادة األصنام، فمن يأمن  إبراهيم اخلليل، خليل اهلل، إمام املوحدين يدعو بأن يبعده اهلل عن

 !؟الفتنة

 -عليه الصالة والسالم-املرسلني وخاَتهم وأفضل اخللق  إمام -عليه الصالة والسالم- نبينا

وهو الذي قد غفر له ما تقدم من  «َيا ُمَقلَِّب اْلُقُلوِب َثبِّْت َقْلبِي َعىَل ِدينَِك » :كان يدعو ويقول

  !؟ذنبه وما تأخر، كيف بحالنا نحن الضعفاء املساكني
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ح لنا بجالء وبوضوح أمهية دراسة التوحيد، وأمهية معرفة ما  هذا كله يا إخوة أموٌر توضِّ

التي نكون  -إن شاء اهلل-من هنا كانت هذه املحارضات  ،يقدح يف التوحيد ويرضُّ التوحيد

، تقدح افيه أمور   نتدارس ،-إن شاء اهلل-د املغرب يف  شهٍر كر الشيخ كل مخيس بعمعكم كام ذ

والقادح معناه الذي يرض التوحيد، وخيدش صفاءه، نعرف ما الذي يرض التوحيد فنبتعد عنه، 

دقائق معدودة ال أقول سويعات، دقائق اجعلها يف سبيل اهلل، حترض هبا جمالس الذكر وحترض هبا 

 .يف هذا الدرس ويف غريه من الدروس التي تقام يف هذا املسجد جمالس العلم

وأموٍر ترضك  !م القيامة يف أموٍر ال تنتفع هباكم ضيعنا من األوقات حمسوبٌة عليك يو 

 .فضال  أن تكون من األمور املباحات !وتسجل عليك

 -قضية أمهية التوحيد ؤكدمن األمور التي ت اوهذ-ه احلياة الدنيا جيب أن نعرف فنحن يف هذ 

ملاذا  ؟ملاذا خلق اجلن ؟ملاذا خلق اإلنس ؟الدنيا هذهملاذا خلقنا اهلل يف  ؟جيب أن نعرف ملاذا ُخلقنا

 ؟الكون بأكمله لنا -عز وجل-اهلل سخر 

وما فيها كلها مسخراٌت ، واألرض ،والشمس ،والنجوم ،الكواكب ،سخر لإلنسان القمر 

وعن غنٌي عنا وعن أعاملنا  -عز وجل-اهلل  ؟ضعيف، ملاذاهلذا العبد ، -سبحانه وتعاىل-بأمره 

  .، فنحن املنتفعون ونحن املحاسبوننفعها يرجع إلينا وإنام أعاملنا وعباداتنا ،عباداتنا

هذه  ،٦٣: الذاريات ژڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ژ  :-سبحانه وتعاىل-قال اهلل  ؟ملاذا ُخلقنا

وأعظم أنواع ، األساسية من خلق اجلن واإلنس، ُخلقنا لعبادة اهلل هي احلكمة وهذه هي الغاية
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-نا ألن نعمل عىل هدي رسول اهلل بالعبادة، ُخلق -عز وجل-دة التوحيد، ُخلقنا لنفرد اهلل العبا

  .-صىل اهلل عليه وسلم

ا ، هلل اوهذا هو الرشط الثاين الذي ما ذكرناه، يف قبول العمل ،أن يكون العمل خالص    وموافق 

صىل اهلل عليه -عة اهلل عىل ضوء سنة رسول اهلل نعمل بطا -عليه الصالة والسالم-هلديه 

   .-عز وجل-وعىل إخالٍص هلل  -وسلم

نصيل كام صىل رسول اهلل يف أعاملنا الظاهرة والباطنة، ال نرجو رياء وال  فإذا جئنا نصيل مثال  

فقام الناس  أو كنت يف جملس، يقال فالن ال يصيلما نأيت إىل املسجد حتى ال ، سمعة يف صالتنا

 ال، لو كنت وحدك عليك الناس وحيتقرونك وينتقصونك حتى ال يتكلم للصالة فقمت معهم

ال ترجو إال اهلل، ال ختاف إال  -سبحانه وتعاىل-ء فأذِّن وأقم الصالة هلل وحده يف فالة ويف صحرا

 .وحده ال رشيك له ترجو به إال وجه اهلل العبادة الكل نوع من أنواع ، -عز وجل- اهلل

  .أن ينفعنا وإياكم بام قلنا -عز وجل-هذه مقدمة نسأل اهلل  

ض األمور التي تقدح وترض وإن شاء اهلل يف دروٍس قادمة سنجلس ونتحدث عن بع

  .التوحيد

 اإلسالم ، وأن يثبتنا عىل"ال إله إال اهلل"ياكم عىل أن يميتنا وإ -سبحانه وتعاىل-سأل اهلل أ

، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا عىل دينك، يا م رصف القلوب رصف قلوبنا إىل قوال  وعمال 

  .طاعتك



 

 
12 

ا عىل حسن استامعكم، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد ،واهلل أعلم والسالم ، وجزاكم اهلل خري 

 .عليكم ورمحة اهلل وبركاته

 

 ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات ُيرجى زيارة موقع مرياث األنبياء على الرابط

www.miraath.net 

   

 
 

.جزاكم اهلل خرياو  
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